
Mr. J.KUf,ienius
12230. s hburn S.t., 
Botroit,Mich. 48204

U.S.A.

f Lietuvos > 
nacionalinė 
M.Mužvydo 

< biblioteka >

NEPRIKLAUSOMA
LIETUVA

NR.42/966/ PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO METAI, 1965, lapkritts-novembre-November 3- INDEPENDENT LITHUANIA * LITHUANIE INDEPEND ANTE * Portage paid at LachineJP^Q,

L. PEARSON

VISI JIE DABAR KOVOJA UŽ KANADOS VALDŽIOS KĖDES

DOUGLAS CAOUETTE

J. DIEFENBAKER

INDONEZIJA tačiau sudaro 
patį aukščiausį nesantaikos

kos - Azijos valstybių konfe 
rencija dėl nesutarimų buvo 
atidėta į lapkričio 5 dieną.Betnesutarimu punktų. Indonezi 
čia ji dabar pergyvena naujų joje komunistai prieš komunis 
sunkių krizę.Pekinas atsisakėius bandė daryti perversmų, 
dalyvauti, pirma to pareikala nes susidarė dvi komunis- 
vęs, kad į tokių konferencijų srovės, kurios nesugyvena, 
nebūtų įsileista Rusija, kaip Nepasisekus perversmui,dabar 
ne Azijos valstybė. Ir ligsiol komunistai išėjo į atvirumais __r r__________j__________

Tur būt Joguslaviijos diktato auberiiatorium, kuri su trenks klausimas kabo ore, nes Afri pUOja valdžių - Sukamo ti- atvykstantieji jau būti
- Tito buvo tas fer mu atgal įspyrė ųMhskvų. kos - Azijos valstybių užsie po komunistus,- palaikančių ka ~ 

reikalų ministerial neįstengia rjuon)enę jr valdžių palaikan
čius gyventojus.Komunistų su 
kiliipas prieš komunistus pa 
siekė aukščiausį punktų, ko 
kio Vakarai ankščiau nei sva 
joti negalėjo.

DIDELĖ SUIRUTĖ KOMUNISTU LAGERYJE

nūs '»ros
mentus, kuris taip stipriai už
raugė komunistinę bačką, kad 
ji pradėjo trūkti per visus lan 
kus ir, vidiniam spaudimui di 
dėjant, kunkuliuoti iir spogi- 
nėti kaskart sukeldama vi di
desnį triukšmų.

ALBANIJA buvo tas kuris, 
kaip pasakėčios šunelis “Mos 
ka“ , loja prieš dramblį ir pa
galiau ne tiktai kandžioja ko
jas, bet ir išdidžiai vaidina 
džiųjų galybę... Po Aloani - 
jos sekė jau visa valstyoių se 
rija, kurios panorėjo būti lais 
/esnės ir savarankiskesnės, 
negu kiekviena “broliškojires

VENGRIJA sukilimu būtų pra išryškinti klausimo, kas dary-į 
dėjusi ypač ryškų istorinį Euą su Maskva, kuri į konferen 
ropos posūkį, jeigu ne JAVcijų veržiasi ir kas daryti su 
prezidento Eisenhovverio atsi Pekinu, kuris konferencijoje 
sakymas padėti sukilėliams, atsisako dalyvauti, statyda- 
kurie žiauriai buvo sutriuškin mas eilę ultimatumų, 
ti sovietinių tankų. Nežiūrint ;
to laisvės ugmis vengrų tauto ■- _
je neužgesinta^ Paskutinė- 
žinios praneša,"kad Vengrijoj w<> d|SHiggN 
susektas] naujas sąmokslas . / 
prieš sovietinę priespaudų.Ir B afllk ■■
Kadaro, neatlaikančio vidaus g %*' 
įtampos pakeitimas,nepadeda. pĮtefe- 
Yra suimtų ir dar bus jų dau- į 
giau. M 2^ JI

RUMUNIJA drųsiai pradėjo 
atsipalaidavimo žygius nuo 
Maskvos. Rumunija tiek jau 

davo nuo priklausomybes Mask pajėgi, kad net mezga 
vos ir nusikratė rusų general-

LENKIJA žymiai atsipalai

Antikolonialinės Lygos prezidiumo nariai /iš kai
rės/: Romas Kezys, Algimantas Gureckas ir Al
girdas Budreckis diskutuoja kolonializmo klausi
mus su Angolos atstovu New Yorke.

F oto: R. Kis ieliaus.

PASIRUOŠIMAS LAPKRIČIO 13 MANIFESTACIJAI 
VYKSTA PILNAIS TEMPAIS'PLAČIAI IŠSIŠAKODA 

MAS

Pilietis iš komunisti
nio ’'rojaus",, iš kurio 
dabar bėga visi, kas 
tiktai gali.

ryšius su Pekinu, nors Mask 
vai tai yra didelis nemalonu 
mas. Rumunija viena iš pirmų 
jų satelitų, kuri mezga ryšius 
su Vakarais.

AFRIKOS naujųjų valstybių 
tarpe, nors ir labai Maskvos 
ir Pekino viiliojamų, fermentą 
cija tokia, kad geriau jos links
ta laikytis savarankiškumoJr 
afrikiečiai pradeda suprasti 
naujų kolonializmo formų.

ALŽYRE išsivystė tarptauti 
nė komunistų suirutės drama. 
Jau ankščiau planuotoji Airi

je ir remti jį l.ėšomis.
9 Lietuvių veteranų są
junga "Ramovė", Centro 
valdyba pratarė žygiui, 
paskyrė pta iginęauką ir 
visus narius ragina da
lyvauti žygyje į JTO.
9 New York Times dien
raštyje "Atsišaukimas į 
JTO sąžinę" bus paskelb
tas lapkričio 7 d. Pusant 
ro tūkst. jo atspausdinta 
ir su Prel. J.Balkūno pa
rašu išsiuntinėta svar - 
biems asmenims. Para
šus po atsišaukimu jau 
yra padėję daugelis žy
mių asmenų.
9 Bostono lietuviai vei
kia šūkiu: 2 tūkstančiai 
dolerių ir 1OOO galvų žy
giui į New Yorką.
9 Manifestacijos komtte' 
tas kreipiasi į visus lietu 

v , -■ . .. - vius studentus, kad jie nenevas su Kosyginu dar ziau rios pajėgumas Vakarams atro |letuvtų tarpe skleistų ži- 
resni apgavikai, rašo kinų kc do yra reikalingas ir kurio jie nią apie žygį į JTO, ypač 
munistai. bijo prarasti,- ypač - Amerika, savo kolegų ir profesorių

Sukamo, Indonezijos 
prezidentas

Indonezijos prezidentas- 
diktatorius atsidūręs kvat 
liausioje padėtyje. Jis sa
kosi esąs komunistas,betCOL. BOUMEDIENNE , x , -, 

Alžyro premjeras, atsMū-Pg^ JO^unte^komu- 
ręs tarp Maskvos ir Peki- Į“st. O dSar
no, turi didelių sunkumų. bandoPjį nuver8tj sukilimu.

KOMPROMISO nėra ir negali TARPTAUTINĖJE arenoje 
būti,-rašo kinų komunistų span į pirmų vietų išplaukia pačių 
da, - nes nėra jokios galimy komunistų tarpusavio kovos, 
bės prie to prieiti. Tai yra du Demokratija, jei ji vakaruose 
skirtingi pasauliai,kurie nega būtų gyva ir veikli,dabar daug 
Ii rasti bendros kalbos. J*e ąaIėtų laimėti, Bet Vakarai, 
vieni kitiems priešai. Chruš ,įena,žino tiktai save,ir,kitavieni kitiems priešai. Chruš
čiovas buvo apgavikas,o Brež nenori suardyti Rusijos, ku

LAPKRIČIO 13 MANIFES
TACIJOS ŽINYNAS 

Manifestacija prasidės 11 
vai. ir baigsis apie 5 vai. 

Organizatoriai pataria 
taip planuoti atvykimą, kad 
tvykstantteji jau būtų 
irieš 11 vai. Salėn galima 
uis patekti jau nuo 11 vai. 

Programa prasidės lygtai 
12 valandą. Programa tru
ks apie 2 vai. Po progra 
mos tuojau prasidės žy - ______ ^r. ____________
gis, kurto tvarkdariai duos siją ir Jauhimo Sekciją, 
nurodymus. Bus einama Atskira Kultūros Fondo 
48 gat., kertant Broadway, kasa,Krašto Tarybos nuta 
7,6, 5, Madison, Park, Lėle- rimu, yra panaikinama, 
singtonm, 3 Avė, 2 Avė, su- Kultūriniai reikalai bus ap 
karna į dešinę ir tuoj į kai- mokami -fš bendrosios 
rę , 47 gat. iki 1 Ave. Ham- Krašto Valdybos kasos.Tu 
marskjold Placa prie Junt. rint tai galvoje, solidaru 
Tautų. Bu£ garsiakalbių ‘ ‘ ............
sistema. Zygis truks apie 
1 valanadą. Vietoje demo
nstracija apie pusę valan 
dos. Demonstracija bus 
nufilmuota.

Skubus kreipimasis tai
komas: K. Vainius, 65-16 
Clinton Ave, Maspeth, N. Y. 
11378. 
« Lietuvių skautų Pirmi- 
ja ragina visus skautus da- tospajamosjšskyrus soli 
lyvauti lapkričio 13 d. žygy, darumo mokesčio 6o% ir

PERTVARKOMAS
KULTŪROS FONDAS

Kultūros Fondo statutą 
6-jiKLBKr.T-bos sesija, 
spaliolo-ll dd.nutarė sus 
penduoti, pavedant Krašto 
Valdybai paruošti naują. 
Krašto Valdyba spalio 14 
d. nutarė Kultūros Fondo 
darbąjįadalintiį tris sava 
rankiškas s rit is-Kultu ros 
Komisiją.SvietimoKomi-

"AtskiraKultūros Fondo

X LULL L<XL gd L V UJU, D V L LVLCX X U. 

momokesčio 2o%,iki šiol 
siųstų į Kultūros Fondo ka 
są.turi būti siunčiami tie 
siogiai Krašto Valdybai, 
pridedant prie to Krašto 
Valdybai priklausantį 4o%, 
taigi viso 60%. Lietuvių 
Dienų grynas pelnas dali
namas pusiau tarp tas die 
nas ruošusios apylinkės ir 
Krašto Valdybos. Visos ki

bijo prarasti,- ypač - Amerika, savo kolegų ir profesorių

Lietuvių D ienų pelno pusę, 
lieka apylinkėje.

LIETUVIŲ VEIKSNIŲ 
PASITARIMAS

Pasitarime dalyvavo Vii 
ko valdybos ir PLB centro 
valdybos atstovai.

Pagrindiniai išsiaiškinta 
ir susitarta,kad PLB savo 
veikime vyriausiai riboja 
s i kultūriniu darbu,bet taip 
pat ir talkininkauja Vliko 
Lietuvos Išlaisvinimo akci 
jos rėmime.

PLB centro v-bos atsto 
vas gali dalyvauti Vliko 
valdybos posėdžiuose ir an 
traip-Vliko atstovas kvie
čiamas dalyvauti PLB cen 
tro v-bos posėdžiuose jei 
tai būtų reikalas.

Lietuvos Nepriklausomy 
bės- vasario 16 d. šventės 
proga renkamos aukos turi 
eiti išimtinai Lietuvos lais 
vinimo bylai remti.

Lietuvių jaunimo-Lietu 
vos nepriklausomybės ats

čio mėn. demonstracijai 
New Yorke pritarti,

Buvo taip pat gyvai pa
liestas klausimas dėl ry
šių palaikimo su Lietuva.

9 Spalio 19 d . New Yorke Kadangi šis klausimas yra 
mirė UKrainos nreziden- jautrusmreikalująsgiles- 

,nių studijų, tai jis atidėtas 
štaš

grįnėti.
Šiuo požiūriu tas pirmas 

pasitarimas tarp Vliko ir 
PLB centro atstovų buvo 
reikšmingas ir naudingas.

VILNIAUS PROBLEMA

tarpe.
• Žygio k-tas gauna dau- tatymo ruošiamai lapkri-
gybę laiškų, kas liudija, * ■ > ■- ■ - .•••_ -
kad žygis jau plačiai žino 
mas.
• Jadvyga Matulaitienė 
organizuoja salės tauti
nius šokius..

JTAUTŲ RŪMAI

Lapkričio 13 dieną čia 
sustos pavergtųjų gynė 
jų demonstracija ir rei 
kalaus Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai laisvės.

legacija. Įsidėmėtina, kad 
kaimyninė Lenkija pasiun 
tė į iškilmes ne centro vy 
riausybės ar partijos, bet 
tolimos provincijos vaiva 
dijos delegaciją, kas aiš 
kiai rodo, kad norima iš
vengti,nors ir tylaus prtpa 
žinimo Vilniaus Lietuvai. 
O tuo aiškiau, kai delegaci 
jos atstovas J.Trusevicius 
savo trumpame pareiški 
me net išvengė Vilniaus 
vardą suminėti; jis pare iš 
kė:"Mus džiugina,kad daly 
kiniai ryšiai, užsimezgę 
tarp Bialystoko ir Kauno , 
duoda gerus vaisius."

E.
MONTREALYJE

“BALTIJOS“ KONCERTAS 
ir balius buvo puikus. Kon
certas buvo pirmos rūšies. 
Gera publika solistus šiltai 
priėmė . Apie koncertų kitam 
nr.B alius gavęs valandų prie 
do iš žiemos sezono, buvo 
labai gražus.
SVEČIAS IŠ LENKIJOS

Pas ponus Tauterius vieši 
iš Lenkijos atvykęs Taute 
rienės brolis p.Zaborskis,gy 
venųs Poznanęje ir turys ver
tėjo darbų . į Lenkijų grįžta 
prieš Kalėdas.
į AUSTRALIJA

šiomis dienomis išskrenda vi 
lasalietė Ponia Paunksnienė 
kuri Australijoje turi seserį 
prieš dvejetų metų viešėju 
šių pas pp. Paunksnius.

JVAN BOSCH
Nuverstasis Dominikos 
prezidentas. Sugrįžus 
jam į respubliką ir pa
sakius kurstančių kalbų, 
ten atsinaujino kovos.

CASTELLO BRANCO

Brazilijos prezidentas, 
suspendavęs keliolikai 
mėnesių konstitucines 
piliečių teises, kai kraš 
tut gresia suirutė.

LABOR CHIEF WILSON

Anglijos minister is pir
mininkas, turėjęs sunkias 
derybas Rodės i joje, kur 
baltieji vieni nori viešpa 
tauti.

mirė U K rainos preziden
tas, paraikęs glaudžius ry-

• Du su puse tūkst. meda
lių ir "pagyrimų" Maskva 
pabėrė uą tarnybą.
• Sniečkus dėl Kosygino 
reformų Maskvoje kalbėjo, 
bet jo kalba suignoruota. 
Drobnys gi drįso pasakyti, 
kad Kosyginio rerorma 
skaudžiai paliečia "res
publiką", nes atima ir tas 
teises, kurias ji ligštol tu
rėjo, nes Maskva viską su 
centralizavo viską rmntė uomų sauų atsiuvu, mnaesi K, ’ viską pasie tr Balstogės vaivadijos de- 1X1 tJ dUU.«

Vilniuje minint 25 metų 
Lietuvos okupacijos sukak- 

■' tį .tarpe kitų komunistų val
domų šalių atstovų, lankėsi

LIETUVIU STUP.RfoiĖJŲ 
Toronte

Būrelio susirinkimas šaukia 
mas lapkr:7d.l2 vai.15 min. 
Prisikėlimo par, muzikos sa 
Įėję. Visi, kam rūpi mūsų pri 
augančioj inteligentijoj lie 
tuvybės išlaikymas, prašo
mi į šį susirinkimų atsilan- 
ti, taip pat įsijungti į rėmė 
jų eiles. Bus sprendžiami 
svarbūs klausimai.
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„TIKIU Į NAUJĄ KANADĄ”..
“Naujy Kanady, kur žmonės įvairios kilmės ir išsilavinimo stovi 
petys į petį kaip lygūs su lygiais“.
“Naujy Kanady, kur visi kanadiečiai, nežiūrint kokios kilmės be- 
būty, jaučiasi namie - vieningais, pilnais pasididžiavimo ir pasiti
kėjimo kanadiečiais“.
“Naujy Kanady, kur žmoniy skirtingumas yra mūšy didžioji stipry
bė, kur mūšy skirtybės yra įderintos į visy apimantį, dinamišką 
valstybinį tiksly, kuris riša vieny su kitu ir su visa Kanaua“.
“Aš kviečiu jus dabar pagalbon ir talkon,kad tokia naujoji Kanada 
tapty tikrove“.

Rt. Hon. L. P. Pearson

DALYVAUKIME
Šiandieną, po dvejų su puse metų trukusio Liberalų valdymo, krašto 
ūkis vėl rieda pirmyn - nebereikia bijoti nedarbo.
Atsirado daugiau darbų, daugiau pramonės, pakilo pragyvenimo lygis, 
padidėjo gyvenimo saugumas, pagerėjo sąlygos kaip niekados.

BALSAVIMUOSE
Rugsėjo 7 cLKanados mt- 

nisteris pirmininkas ir Ii 
beralų partijos šefas, Les 
ter Pearson,paskelbė fede
ralinio parlamento/seimo/ 
rinkimus š. m. lapkričio 
mėn. 8 d.

Per praeitus parlamen
to rinkimus, 1963 m.balau- 
džio 8 d., nė viena federa 
line partija nesurinko ab
soliutinės daugumos, reika
lingos 133 atstovų iš ben
dro 265 parlamento nartų 
skaičiaus.

Liberalų partijai, susi
rinkusiai daugiausia parla
mento vietų,buvo pavesta 
sudaryti valdžią.

Minoritarinė liberalų 
valdžia išsilaikė per 2 V2 
metų,laviruodama tarp o- 
pozicijos partijų:dešiniųjų 
-konservatorių ir kairiųjų 
- naujų demokratų /NDP / 
su suskilusiu beprincipi- 
niu "Social Credit’ centru.

Per tą laiką nepasitikė
jimo klausimų buvo kelia
ma ištisa eilė,tačiau opo— 
z ietjai nepavykdavo surink 
t i reikiamos daugumos ir 
liberalų valdžia laikėsi.

Principiniai ir partiniai 
nuomonių skirtumai pačios 
opozicijos tarpe išgelbėda
vo minoritarinę liberalų 
valdžią.Tarpusaviat nesu- 
tarimai net pačios skaitliu 
giau stos opozicijos parti
jos narių tarpe-konserva- 
torių, kai kuriuose klausi 
muosejxivo gan ryškūs ir 
lemtą .Štai,kad ir Kanados 
vėliavos klausimu, -Kvebe
ko provincijos konservato
riai kartu su mažųjų opozi’ 
cijos partijų atstovais bal
savo "už" su liberalais , 
prieš kitų konservatorių 
aąugumą su jų šefu Diefen 
bakeriu , kurie balsavo 
"prieš".

Iš kitos pusės, aiškiai 
buvo jaučiama,kad bendrai 
opozicijos tarpe nebuvo di
delio noro nuversti valdžią 
ir iššaukt naujus rinkimus.

Nenuostabu dėl to, kai 
pradžioj rugsėjo min.pir 
min. L. Pearson, atsistaty 
dino ir ryžosi leistis į rin 
kimus. Opozicija buvo už
klupta nepasiruošus rinkt 
mams. Gal Pearson’as ir 
nujautė sau palankia ben
drą kon junktū rą,tikėdamas 
gauti lapkričio 8 d. rinki
muose savo partijai reikia 
mą daugumą, .astovų par 
lamentą. Viskas gali būti’.

Skelbdamas naujus rin 
kimus, Pearsonas nurodo 
pagrindinį tikslą:gauti ab
soliutinę parlamente dau 
gumą,kuri garantuotų grei
tesniu laiku realizuoti gy 
vybinius šalies reikalus: 
įvesti visuotinį sveikatos 
draudimą,padaryti banki
nes reformas, (vesti dvi 
kalbas administracijoje , 
tęsti kovą prieš skurdą ir 
daugybė kitųM inoritar  inė 
valdžia yra visuomet opo 
zicijos malonėje,kurt ke
lia obstrukcijas ir gaiši
na laiką .Tai ryškiai paro- 
dė ir Kanados vėliavos 
klausimas,trukęs ištisus 
mėnesius.

Stat Social Credit parti-» 
ja/NL-je buvo jų progra
ma išsamiai išnagrinėta - 
ž."Funny money people" - 
J. V’. / R. Thompson lupo 
mis patiekia platokus atei 
ties tikslus, žinoma, ven
giant konkretiškumo.

Pati partija po 1963 m. 
rinkimų išėjo susilpnėju
si, visai iš pagrindų suski
lo, ypač didžiuma jos ats
tovų prancūziškame sekto
riuje, prov. Kvebeko, su 
jos šefu Real Caovette . 

Vieni jų prisišliejo prie14 
beralų, kiti pasidarė ne
priklausomais. Caouette 
žiauriai kritikuoja politi
nes grupes,pats nieko rim
tesnio neparodydamas.

Naujoji demokratų par 
tija /NDP/ su jos judriu 
vadu Thomas Douglas yra 
gan rimta kairioji pajėga. 
Kvebeko prov. jai vadovau
ja adv. R.Cliche.Tai judė
jimas,reikalaująs daugiau 
socialių reformų, nepri
klausąs jokiem monopo
liam nei trustam, visai 
laisvas .T .Douglas įžiūri 
Kanadoj tik dvi kryptis- 
dešinę ir. kairę. Dės inė- 
taikonservatoriaiir libe
ralai, kurie kovoja už 
"status ąuo", o kairysis 
sparnas,taiNDP,kuri no
ri pakeitimų, nori pažan
gos .Jų rinkiminė progra 
ma yra gan aiški ir nuo 
sekli.

Susikūrusi neseniai Kve 
beko provincijoj nauja par 
tija "Bloc du Quebec", ku 
rios pagrindinis tikslas-pa 
naikinti monarchiją, rinki
muose nedalyvauja.

Taigi šiandieną daugiau 
šia vertas dėmesio rungty 
niavimas dėl valdžios dvia 
Žl didžiųjų Kanados partijų 

onservatorių ir liberalų.
Judrus konservatorių še 

f as John Diefenbaker, uo
liai lanko masinius mitin
gus,be pasigailėjimo kriti
kuoja savo oponentus ir be 
riagausius pažadus visiem 
be išimties.Netenka stebė 
tis,kad daugiausia kaltini
mų tenka valdančiųjų gru
pe i-libe ratams.

Atrodo, kad tariami kri
minalai,išaiškinti liberalų 
valdymo metu, sudaro Die 
fenbakeriui pagrindinį ata
kos ginklą rinkiminėj kom 
panijoj.

Kita žymi, nemažiau 
svarbi priemonė laimėji
mo, tai gausūs pažadai. 
Aišku, kiek tie pažadai tu 
ri realumo.Trūksta tik vie
no mažo dalyko-Diefenba 
keris nepaaiškina, iš kur 
jis surinks tas miliardines 
sumas ?

Valdančių liberalų parti
jai,Pearsono lūpomis, nėr 
kaltinimų, nebent kaltinti 
opoziciją dėl obstrukcijų 
parlamente, bet reikta pa 
rodyti savo valdžios pozi
tyvų balansą. Atrodo, kad 
ir neper ilgą valdymo lai
ką liberalai turi kuo past 
girti.Stai: a/ nuo 1963 m. 
balandžio 8 d./nuo libera 
lų atėjimo į valdžią /fede 
raliniai-provinciniai santy
kiai įėjo į realizmo, teisin- 
f ūmo ir pramatomumo vė- 

e s-nuo autoritetinio fede
ralizmo prieita prie koope 
ratyvinio; b/ komisija iš
tirs kalbų ir kultūrų reika 
lą, c/Kanados gerbūvis pa 
siekė aukščiausią laipsnį, 
per tą laiką sukurta l,5oof 
ooo naujų darbų,bedarbių" 
skaičius pasiekė mažiausį 
procentą Kanados istorijo- 
Je-vos 2,8 %;d/Amertkos- 
Zanados santykiai po 1963 

m. žymiai pasitaisė,kaip 
ir bendrai prestyžas užsie
nio politikoj, e/ tautos pa- 

tautinę vėliavą, g/ biudže 
tas subalansuotas,!!/ suma
žintos taksos, K/ senatvės 
pensija pakelta ik!75 dol., 
1/ pravestas pensijos plat 
nas ir 1.1.

Kaip matome, vargu ar 
kuri kita valdžia būtų su
gebėjusi daugiau nuveikti 
Eer taip trumpą 2 V2 metų 

liką.

DARBU GALIN YBĖS
—- per 29 mėnesius liberalę 

valdymo buvo suorganizuo 
ta 548,000 naujy darby

— nedarbas praėjusį rugsėjį 
buvo sumažintas iki žemiau 
šio lygio per 9 metus, bū
tent,2,5% visy dirbančiy jy.

— skatinamas buvo eksportas 
ir kapitalo investavimas

LIBERALU VALDŽIA
— įvedė $500 premijas už žie 

mos statybos namus, kurie 
davė darbo tūkstančiams 
statyboje

— sudarė su JAV autoveži- 
miydaliy sutartį, kuri duos 
darbo tūkstančiams žmoniy 
per ateinančius trejus nie-

> tus

— nustatė minimalinį atlygi- 
nimy $1:25 į valandy dar
bininkams,dirbantiems fe
deralinės valdžios priežiū 
roj esančiose darbovietėse 
padidino paskolas ūkiams 
ir paramy derliaus apdrau- 
dai

A. PAŠKEVIČIENĖ

Machine Shop pasiūlymai

S Milling Machine Operators
S Turret Lathe Operators
• Radial Drill Operators 
A Toolmakers

R.KLIČIUS
Jie dalyvaus šeštadieninėms mokykloms paremti ko ncerte. Plačiau žiūrėk 
paskutiniame šio NL numerio puslapyje, skelbime._____________________ __-

Baigiant šias kelias 
priešrinkimines pastabas 
apie faktiną padėtį, noriu 
tik pabrėžti, kad ir mūsų 
visų pareiga yra balsuoti. 
Balsuot su įsitikinimu tik 
už žinomas grupes ir žmo
nes, iŠ kurių mes galime 
tikėtis geros valdžios Ka 
nadai, jos gerbūviui ir 
prestyžuįnes ji yra mūsų 
antroji tėvynė, priglaudu
si mus nelaimėje,netekus 
savo tikrosios tėvynės, 
Lietuvos.

J.Viliušis, 
buvęs Seimo narys 
Lietuvoje, savanoris 
kūrėjas ir Vvč to Kry
žiaus kavalierius.

• Ingersoll Operators
• Planer Operators
• Lathe Operators
• Tool Designers
• Vertical and Horizontal
• Boring Mill Operators

StitnterMMotiaji turi būti pilnai prityrę, B&atda*

tia brėžiniais ir mokėti patys nusistatyti HiniiMSt

NORMALUS DIRBANČIŲJŲ SOCIALINIS 
APRŪPINIMAS.

Min. pirm. Pearsonas 
per naujus rinkimus tikisi 
gauti absoliutinę daugumą 
parlamente,kas padėtų įgy 
vendintdar daug užsibrėž
tų darbų :a/ visuotiną svei
katos draudimą, b/ išplės
ti butų statyba, c/ 4o mil. 
dol.skirti studentų stipen
dijoms per lo metų, d/ sub 
sidijos provincijų ūniversi 
tetams.e/ CapeBreton/STo 
va Scotia/ naujų kasyklų 
steigimui skirti 25 mil. 
dol. ir daug kitų tikslų.

Mes lietuviai, dauguma 
atvykę čia į Kanadą libera 
lų valdymo metu, turėjom 
gražios progos pažinti 
ankstyvesnius valdžių dar
bus ir galim tinkamai ver

gali apsirikti.Savo eiles 
jis sustiprino į jungdamas 
gan daug naujų jėgų.

Vieša opinija linkus ma 
nyti.kad per būsimus rin
kimus nei viena partija 
negaus absoliutinės daugu 
mos,tik klausimas katra- 
gaus daugiausia ir kuriai 
bus oavesta sudaryti vai- 
tinti.

Liberalai su mažesniu 
triukšmu ir be didelių fan
farų aiškina, atrodo, gana 
rimtai savo tikslus. Opozi
cija net primeta Lester 
Pearson, kad jis per ma
žai eina Į mases. Tai be
veik tiesa. Kai kas mano, 
kad jis yra perdaug užti
krintas laimėjimu, tačiau

KA DAVĖ JUMS LIBERALU VALDŽIA?
— sumažino asmeninį darbo 

pajamy mokestį 10%

SVEIKATOS REIKALAI
Liberalę valdžia, manydama, 

kad gera sve ikata yra didžiau 
sias žmogaus turtas, pasiruo 
šė įvesti sveikatos draudy 1967 
metais liepos mėn. Liberaly 
valdžia pateikia visuotinę svei 
katos draudy, kad nė vienas 
vyras, moteris ar vaikas nelik 
ty be medicinos pagalbos rei
kalingų momentu

SOCIALINĖ DRAUDA
Liberaly valdžia padarė la

bai svarbias reformas sociali 
linės draudos srityje:

padidino senatvės premi
jas iki “75 į mėnesį ir su, 
mažino premijai gauti am
žių iš 70. į 65 per sekan
čius penkerius metus

----sudarė Kanados Pensijų 
Plany,įnašinį dirbančiųjų 
plany, kuris drauge suse 
natvės pensija duos kana 
diečiams finansinį sava
rankiškumų ir orumy išė
jus į pensijų.

LAPKRIČIO 8

ŠVIETIMAS
Liberalai mano, kad nėvie 

nam kanadiečiui,kuris yra ga
bus mokslui, bet nepasiturin 
tis, - neturi būti atimta galimy 
besiekti aukštesnio mokslo. 
Liberalai nori padrysintrvisus 
jaunuosius kanadiečius pasi
likti mokykloje ir įsisavinti 
visy galimy išsilavinimu, kad 
būty pajėgus sudėtingiems at 
eities uždaviniams. Tam tiks 
lui liberaly valdžia įsteigė prie 
dus 16 ir 17 mėty amžiaus stii 
dentams, pasiliekantiems mo 
kykloje,ir beprocentinespasko 
las siekiantiems aukštesnio 
mokslo. Liberalę partija prii
ma pagrindinius Bladen komi 
sijos principus, kurį rekomen 
duoja didesnę finansinę para- 
my universitetams.

Tęsti žygiui į didesnę gerovę.
Įgyvendinti tikrai krašto vienybei.
Išlaikyti prestižui tarptautinėj plotmėj
KANADA TURI TURĖTI PASTOVIĄ DAUGUMOS 

VYRIAUSYBE

BALSUOKIT UŽ LIBERALUS!

Canadian Vickers LtiL

KANADA IR PASAULIO 
TAIKA

Ir atsilikę pramonės kraštai 
laukia Kanados pagalbos tarp
tautiniams ginčams spręti. 
Kanada panaudoja savo naujai 
sujungtas karines pajėgas ne 
karui,o taikai. Kipras,vidurio 
Rytai, Kašmiras - tai sritys, 
kur Kanados kariai atlieka 
svarby vaidmenį tarptautiniai 
taikai ir bendradarbiavimui.

Ministeris pirmininkas Pear- 
sonas pasižymėjo kaip pašau 
linio masto valstybininkas,ku 
rio vadovybėje Kanada ir vėl 
yra respektuojamas kaip pati 
Kimas sąjungininkas gynyboje 
ir laisvėje.



1965. XI. 3. — Nr. 42(966) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Vilniaus neužmiršk, lietuvi!0- Maironis
AR KADA NORS BUVO BALTARUSIŲ VALSTYBĖ ?
Baltamsių valstybė... 

Skamba labai gražiai ir 
net išdidžialJJeja, baltam-' 
šiai tik vaizduotė je ar svar 
jonėsegali pasigrožėti sa
vo baltams iška Valstybe, 
nes tikrovėje tokios valsty
bės nėra buvę. Čia jie, ma
tyt vėl grindžia savo vals
tybės koncepciją savo "no
ru,kad taip būtų". Iki tokio 
vaikiškumo prieiti-net ir 
balta rūsių pseudo istorikų 
nesitikėjau. Mes žinom, 
šiaip ar taip, nemalonų fak
tą, kad istorinėje praeity- ____________
je Lietuva buvo pavergusi vos apie mūsų 
Baltams iją ir keletą am
žių ją valdė.Reikia tikrai 
baltamsiškos istoriografi
jos supratimo, kad viską 
galėtum įsivaizduoti at
virkščiai: Lietuva nukaria
vo Baltamsiją, ją pavergė 
ir įkūrė Baltarusijos vals- 
tybę-Didžiąją Lietuvos ku
nigaikštystę. Ne, ponai, 
kaip sau norite,logika čia 
ne kokia.Panaudojus isto
riografijoje šitą savotišką 
baltams išką logiką,galėtu 
me apversti aukštyn ko
jom visą pasaulio istoriją: 
anglai nukariavo bums ir 
įsteigė Būrų imperiją su 
sostine Londonu; prancū
zai nukariavo Alžyrą ir įs. 
teigė Alžyro respubliką su 
sostine Paryžiumįbaltaru- 
ąių seminaras susirinko 
Čikagoje ir įsteigė Balta
rusių valstybę-Didžiąją
Lietuvos kunigaikštystę.., rėdami didelį Maskvos pa- 
Juokinga.ar ne ?Tai rodo, tankumą,nereiškė preten- 
kaip išvėso kai kurių emi- zijų į Vilnių kaip į Baltai 
grantų galvos ir kaip pri- rusijos sostinę. Priešin- 
brendo laikas išmesti į gai,įvykokeisčiausias da- 
tstorijos šiukšlyną pase- Tykasfbaltarusiai,prisimi- 
nusius nukar'ėlius "prezi nę,matyti,Didžiąją Lietu- 
dentus" ir kitus veikėjus vos kunigaikštystę,be jo- 
beipsęudomokslininkus ir kių ginčų ir išlygų vėl pa* 
perduoti vadovavimą jau- sidavė Lietuvos globai,be 
noms,sveikoms,sklerozės veik tokiomis pat sąlygo 
nepaliestoms galvoms. misjiaipVytauto,Algirdo

Šiaip tai siaubas ima, pa- ar Žygimanto laikais, sa 
galvojus,iki kokių kvailys- vo noru prisijungė prie 
cių prieina mūsų verksniai. Lietuvos, pasidavė komi-

KAIP GALI BŪTI SOSTI 
NĖ* JEI NĖRA 
VALSTYBĖS ?

Tas pats pasakytina ir 
dėl rezoliucijos punkto,ku
rtame teigiama, kad Vil
nius yrą istorinė Baltaru
sijos sostinė/Sic'./.Dau
giau pikta,negu juokinga.... 
Kodėlbaltarusių sostinė ? 
Kaip baltarusių sostinė? 
Kas per nesąmonės ? Juk 
ateities mokslininkai skai
tys panašius "istorinius" 
dokumentus:ka jie pagal—

1 laikotarpį ?
Pirm lauš iaf sostinė- 

reiškia administracinį 
valstybės centrą, kur dir
ba karalius, prezidentas, 
diktatorius, jos vyriau
sybė, centriniai valdžios 
organai,svarbiausios kul
tūros ir administracijos 
įstaigos .Betgi baltams lai 
nėra turėję savo valsty
bės .Vilniaus savo sostine 
baltarusiai juk nėra pas- 
kelbę.Net didžios fantazi
jos mokslavyrlai-baltaru- 
siai emigranta Ptam žings
niui nėra ryžęsi.Beje, įdo
mu, kad net 1917-18 m. ta 
pati baltarusių "vada" , 
vesdama su vokiečių Kak 
zerio atstovais derybas , 
nesiryžo paprašyti Vil
niaus sau sostine,nors ji 
pati ir buvo Vilniuje.Net 
bolševikams tuomet užė
jus,baltarusiai,nors ir tu* 

beipsęudomokslininkus ir kių ginčų ir išlygų vėl 
perduoti vadovavimą jau- s idavė Lietuvos globai

Vilniaus katedra, kur lietuviai amžiais 
meldėsi, dabar komunistų paversta 
meno galerija.

Vilniaus Gedimino pilies bokštas
J. Kuzminskio raižinys — šv. Mykolo ir šv. Onos bažnyčios Vilniuje XV amž.

sarų Kapsuką Angariečio 
valdžion.

Nors tai buvo bolševiki
nė kombinacija, bet pati 
administracinė koncepci
ja buvo labai sveika, isto 
riškai teisinga ir pagrįs
ta.

apie kurią svajojo prezi
dentas Auramčikas, Lietu
voj erdvės nėra ir nebus.

Tai turėtų atsiminti vi
si gems apetitus įsigyję 
baltamsių emigrantai.

Ir ne vien emigrantai'. 
Ir ne vien baltarusiai'. 
Tai tokie mielieji mū

sų kaimynėliai. Likimas 
nepagailėjo mums jų pa
rinkti. Su jais net čia-to 
Ii toli nuo tėvynės-nema* 
Tonu sus įtikti .Mes į juos 
su meiliu žodeliu, su duo- 
na-druska, o jie traukia 
iš užančio akmenį

PAGRINDAS 
NUSAVINIMUI

Iš tikrųjų: sus įtinki len
ką.

- Jei tavo valia būtų ar 
atiduotum mums Vilnių ?- 
šitokį klausimą dažnokai 
girdi.

-Kam?-klausi.
-Mums, lenkam s, -atsako 
-Kuriuo pagrindu ?-klau- 

si.
-Vilniuje yra lenkų.
Taip,Vilniuje yra lenkų. 

Ypačporeformaciniais lai
kais jie pradėjo migmoti 
į Lietuvą, o daugiausiai po 
pirmojo pasaulinio karo į 
Lietuvos sostinę prisigrū
do visokių galileušų. Bet 
tai dar nereiškia, kad Vil
nių lėnkai gali savintis, 
giai gerai ir pagrįstai jie 
galėtų savintis ir Baltimo. 
rę ar Philadelfiją, nes ir 
šiuose miestuose yra 
kų.

- Geriau jūs grąžinkit 
Lietuvai etnografinius lie 

tuviškus Seinus, Suvalkus, 
Punską, Smalėnus, Berži
ninkus, -atsakai.

Tada jie prądeda pykti.
O dabar baltarusiai į Vil

nių Atiduokit ir atiduokit. 
To maža-jau pretanzijos 
į visą Didžiąją Lietuvos kū-

Gi baltarusiams galime 
tą pasakyti, ką sakome len
kams: grąžinkite mums tai, 
kas etnografiškai lietuviš
ka, ką jums lengva ranka 
Srirėzė Josifas Stalinas, 
tai tie lietuviški vietovar

džiai, lietuvių vietovės:Ka- 
majai, Trobos, Lentupis ’, 
Kameliškės»S imonėliai ,Be- 
niakonys ,Ašmena,Pelekai 
Brėslauja, Jodai, Alšėnai, 
Salos ,Geranonys ,V idžiai, 
Trakeliai, Eitūnai, beže
miai,Nočia,Rodūnė, Z irmū- 
nai, Klevinė, Apąąs, Drūk- 
š iai,Rindž iūnai, Z odiškiai, 
Damučiai, Juodaučiai, Gry- 
būnai ,M edzelis, Giros, V ar- 
nėnai,Pelesa,Bokštai, Bas
tūnai,Sališkiai.Gudago jus , 
Gauja, Krėva, Smargonys , 
Klevą, Zižma, Reršta ir 
šimtaikitų.Čia daugumoje 
tebegyvena lietuviai, kitur 
apguaėję lietuviai-bet pats 
kraštas ir istoriškai ir et- 
nografiškai-grynai lietuviš
kas.

Kitur istorijos būvyje 
baltams iai migravo į Lie
tuvos žeme s.B et tai dar ne 
reiškia,kad jos žemės-jau 
Baltams ija.

Tokie mano samprotavi
mai. Laukiame ir jūstj žo
džio, istorikai,mokslo žino
vai'. Vilnietis.

NL red. nori paklausti 
vis dėlto: Kodėl,gi lie
tuviai sugudėjo.o ne gu
dai sulietuvėjo?

VLADO MINGELCS 
PAGERBIMAS

p Jau Lietuvoje priklausė žur
nalistų sąjungai, pasireiškė, kaip 
publicistas ir grožinėje literatū
roje. Buvo nuolatiniu bendradar
biu eilėje laikraščiu ir žurnalų, 
tremtinių stovyklose Nuernberge 
ir Ansbache redagavo T remtinių 
Balsą ir Žinių bliuletenį.

Atvykęs j JAV įsijungė visuo
menės veiklon ir ypač pasireiškia 
spaudos bendradarbiavime Būda
mas Lietuvoje Karo technikos šta
bo bibliotekininku ir vėliau tos bib 
liotekos vedėju, turėjo geras są
lygas susipažinti su įvairiais raš 
tais. Taigi užaugęs ir subren
dęs raštų bei knygų pasaulyje, 
čia išeivijoje pasiryžo savo lite
ratūrinę veiklą apvainikuoti pla
čiu monografiniu darbu. Ir štai 
1962 metais Kun. Antano Miluko 
monografija praturtino mūsų bio- 
grafiką. Gi visus sunkum Turint 
galvoje, Kad monografija parei
kalauja medžiagos kruopštaus su
rinkimo ir jos sutvarkymo, pas
kui teksto formulavimo ir stilis
tinio Išdailinimo, tenka pripažin
ti, kad Vladas Mingela atliko di
delį darbą

Detroito kolonijos gyvenime 
VI. Mingėla pasireiškia aprašy
mais apie kultūrinę veiklą, pats

3 PSL.

Dr. Steponas Biežls.

Pagerbiamas dr. Stp. Biezis
* DR. ST. BIEŽIS, žinomas bai, tremtinių šalpoje.

ne tik Chicagos, bet ir viso pa
saulio lietuvių tarpe safo nepa
ilstama veikla, yra vienu iš 6 
Chicagos piliečių, atrinktų sutei
kimui Distinguished Achievement 
Award, kurį kasmet suteikia Im
migrants Service League.

Atžymėjimai yra įteikiami rink
tiniams Chicagos piliečiams, pa
sidarbavusiems imigrantų pagal- 

aktyviai irgi i tą veiklą Įsijun
gęs ir parašo daug straipsnių 
Įvairiom temom į lietuvišką spau

Dr. St. Biežio toks atžymėji- 
mas vertas ne tik visų lietuvių 
dėmesio, bet kartu yra pasidi
džiavimą keliąs šio garbingo lie
tuvio veikėjo iškėlimas ir jo kil
nių darbų ir pasišventimo Įverti
nimas.

Kartu su Chicagos lietuvių vi
suomene jungiamės su šiltais 
sveikinimais Ir linkėjimais.

dą. Dabar yra LŽ Centro valdy
bos vicepirmininku ir Detroito 
skyriaus pirmininku.

Los Angeles vyresniųjų skautų "Židinio" vieneto grupė narių, minint vieneto 10 metų gyvavimo su- 
RaktĮ. L. Kančauško nuotrauka

Antra iš dešinės pirmoje eilėje buvusi Montrealietė Ponia Rukšėntenė, 
trečia iš dešinės Ponia Pužauskienė, taip pat Montrealietė.

JONAS 
AVYŽIUS ROMANAS

KMMAS KM I III
6-ta atkarpa.

VI

Mokykloje ką tik buvo pasibaigęs vaidinimas, ir muzi
kantai ant sušilimo taip uždrožė polką su ragučiais, kad apa
čioje, drabužinėje, lempa prigeso, o antras aukštas, kur vyko 
pasilinksminimas, visas drebėjo, kilnojamas klegesio, ūk
čiojimų, dūdų gaudimo, kuriam pritarė smuikas ir duslūs 
būgno dūžiai. Martynui akys apraibo nuo įvairiaspalvio dra
bužių audinio, kuris mirgėjo vilnijo salėje lyg koks di
džiulis vėjo blaškomas gėlynas. Juoda eilutė lenkė rudą, 
ruda pilką, pilkoji vėl rungėsi su languota ruožuota; suk
nelių šilkas išdidžiai šnabždėjo, šaipydamasis iš kartūno, o 
šitas vėl prieš visus puikavo savo gėlėtu piešiniu, o vilno- 
niukės, suvis jau pamiršusios kuklumą, lėkė ratu lyg pa
klaikusios ir taip pūtėsi, ko neplyšdamos iš puikybės, taip 
aukštai nešėsi, kad net apatinukų karpiniai žaibavo į šalis. . . 
O šitame gyvame margumyne, šitoje šokančių gėlių pievoje 
lyg peteliškės, lyg rainos ratuotos bitelės skriejo mergi
nos, pasipuošusios Rimšienės darbo taiutiškais drabužiais, 
kuriems joks fabrikinis audinys savo grožiu negalėjo pri
lygti.

Salė gaudė nuo muzikos, šūksnių, kojų trepsėjimo, nes 
šoko ne dvi, trys, koks puskapis porų šoko. Mat, čia buvo 
polka su ragučiais, visų polka, lietuviška polka, todėl ir 
trankėsi lietuviškais perkūnais, net kibirkštys iš padų skilo. 
Tarsi audra įsisuko į tankiai nustatytą gubų lauką, ištaršė 
pėdus po du, ir tie dabar lėkė ratu, sukami pašėlusio vie
sulo, jog tarpais rodėsi — nėra tokios jėgos, kuri juos su
laikytų. Bet štai dar garsiau sugriaudė būgnas, trenkė iš 
karto dūdos, peršaukdamos smuiką, ir staiga lyg kas rimbu 
kirto: bernai atšoko nuo merginų, trenkė visi kiek gali ko
jomis į grindis ir jau trepsėdami, šokinėdami lyg kokie 
ožiai vienas prieš kitą, grasino badėsi tarpusavyje žvilgs

niais, kurių reikšmę tik jiedu galėjo atspėti. O atspėję tar
tum pakvaišo, apsvaiginti aistros, ir vėl puolė vienas kitam 
į glėbį, vėl lėkė, vijosi pora porą, dar pasiučiau trankydamie- 
si, ūkčiodami, ir vėl skyrėsi. Kolūkio pieno surinkimo punk
to vedėjas Benius Ramonas, tas pasiutęs bobų masalas, sky
rėsi su Mile Strazdiene ir čia pat, nieko nelaukęs, čiupo ją 
atgal lyg nelabasis dūšią, nes moteriškė buvo jauna, patrauk
li, neatsibodusi; ši gi prigulė jam prie krūtinės, merkėsi iš 
laimės, dėkodama visiems šventiesiems, kad Vincė pakliu
vo į lagerį, nes kitaip vargu ją būtų suvedęs likimas su 
tuo gražuoliu šaldra, kurį ne juokais buvo įsimylėjusi.

Skyrėsi jauni, pusberniai, pagyvenę skyrėsi ir, alpdami 
iš ilgesio, vėl puolė į glėbius ir siautė, linksminosi, šią va
landėlę pamiršę visus rūpesčius. Šešiolikmetė našlaitė Krū
minių Nastutė, kolūkio laiškanešė, pamiršo turinti kažkur 
ištremtus tėvus, nes ją šokdino Gojelis, jos slapta meilė, 
apie kurią jau vien pagalvojus nutirpdavo širdis. O Simas 
nors slapčiomis gaudė žvilgsniu Godą, bet niekam nepavy
dėjo jos draugystės: gaudė šiaip sau, norėdamas pasipūsti 
prieš merginą. Mat, šį vakarą jautėsi pranašiausias, nes per 
vaidinimą jam dažniausiai plojo, o deklamuojant savo eilė
raščius, pusė salės raičiojosi iš juoko! . . O Birutei atrodė, 
kad ji už visus laimingiausia, ir jau nerūpėjo nė naminės 
rietenos su motina, nė tėvų vagystės. Blaškėsi Grigų Tado 
glėbyje, žydėdama gražiau už aguoną, ir taip sukosi, jog 
storos raudonos kasos lakstė į šalis, plakėsi lyg kokie ugnies 
liežuviai, virš galvos pakildami. O buvo aukšta, nors Ta
das už ją dar per pusę plaštakos aukštesnis, abu rinktiniai — 
liekni, jauni, gamtos apdovanoti grožiu,— tad ir traukė į 
save ne vieną žvilgsnį.

— Vilioootinis! — suriko Ramonas visa gerkle.— Berne
lių pirmenybė! — Atšoko nuo Milės ir suplojo delnais prie 
ausies Godai, kuri šoko su kolūkio zootechniku Juozu Pa
liūnų. O Juozas, neilgai dairęsis, paplojo kitai, tos vėl šo
kėjas sekančiai. Taip viliojo vyrai merginas pasirinkdami, o 
Martynas stovėjo, atsišliejęs durų staktos, vis labiau svaigi
namas siaudžiančios linksmybės.

Pro šalį praplaukė Goda. Šoko jau su kitu, nes visi ber
nai varžėsi dėl jos, tad ir plojo vienas po kito, o ji ėjo 
iš rankų į rankas lyg grožio stebuklas, lyg meno kūrinys, 
sutvertas visiems, bet nepriklausąs nė vienam. Apskrido ratą 
ir vėl išniro netoli durų, kur stovėjo Martynas. Dėbtelėjo į 
jį žaižaruojančiomis akimis, atstūmė nuo savęs berną, ir su- 
skardeno jos skambus krūtininis balsas:

— Merginų pirmenybė! Viliojam bernelius! — Atlošė 
gražią galvą ir, sunėrusi ant viršugalvio rankas, jau viena 
sukosi kaip vilkelis, taip ffašėlusiai sukosi, jog tautinių dra
bužių raštas susiliejo iš vieno, o sijonas išsipūtė lyg kokia 
burė, atidengdamas aukščiau kelių dailias kojas, kurios iš
dykėliškai trepsėjo, nešdamos ją prie Martyno. Per kokį 
žingsnį nuo jo sustojo, žaismingai toptelėjo, o Martynas, to 
ir telaukęs, ištiesė jai ranką, antrąja apkabindamas per lie
menį, ir abudu, sutartinai treptelėję, stačia galva puolė į 
linksmybės sūkurį.

Kas bepasakys, kiek ratų aplėkė! Juk abudu buvo geri 
šokėjai, o už Godą miklesnės tai niekas nežinojo visoje 
apylinkėje. Dabar ji skrido lengviau už plunksnelę ir vi
liojančiai šypsojosi Martynui, žvelgdama į jį tokiomis aki
mis, kurios čia traukė į save, gąsdino, lyg bedugnė gelmė, 
čia bėgo šalin, lyg įžeista, sugėdinta mergiotė, čia vėl gra
sino, nepiktai grūmodamos ir kviesdamos pradėti žavintį 
žaidimą iš naujo.

Martyną sakytum kas užbūrė. Lėkė ratu, kaip pasiutimo 
nešamas, ir taip trepsėjo, tokie velniški buvo jo pritūpimai, 
kad grindys linko po kojomis, o šokėjai skyrėsi į šalis, duo
dami kelią, kiti net į pasienius pasitraukė ir nustebę, apimti 
pasigėrėjimo, gainiojosi žvilgsniais įsismarkavusią porą. Mar
tynas jautė, jog su kiekvienu mostu krūtinėje darosi erd
viau, lengviau, o širdin veržiasi linksmybė. Ir tik nutilus 
paskutiniams muzikos garsams, jis atsikvošėjo. Lyg susigė
dęs skubiai paleido Godos ranką, norėjo nueiti, bet juodu 
suspaudė žmonės ir priplakė prie suolo, kur buvo laisvas 
tarpas atsisėsti.

Tuo metu kelios merginos, susimetusios kampe, užtraukė 
sutartinę.

Mes, mergytės, mes aguonos,—
jūs be mūsų kaip be duonos...—

skubiai pagavo dainą Strazdienė, pritardama draugėms, nes 
tikrai gerą balsą turėjo, kuriam prilygti galėjo nebent jos 
pačios liežuvis.

Tie berniukai raito kojas, 
apie mumi šokdami...—

atsiliepė pasieniuose choru kitos, ir netrukus visa salė su-

Atkelta iš 4-to psl.

Labai apgailėtinas įvykis: du jauni 
išmoksliiįi vyrai Hubertas /viršu
je/ ir Krištopas /apačioj/Pamatai- 
ciai, ąeri plaukikai,nuskendo Michi 
gano ežere, nepaklausę vyresniųjų 
patarimo audros metu neplaukti į 
jūrą, n es.kai siaučia aukštos lūž
tančios bangos, ir geriausius plau
kikus palaidoja jūrų gelmėse. Di
delis apgailestavimas ir užuojauta 
tėvams Ir Bendruomenei, netekus
iai puikių vyrų.

kelb%25c4%2599.Net
Vilniuje.Net
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KULTŪRWE||feOjVIKA
DAILIŲJŲ MEN U KLUBE

TREČIOJI'JAV IR KANADOS LIETUVIŲDAINŲŠVENTĖ 

jau ruošiama dideliu susi - kurie galvoja galėsią daly- 
rūpinimu. Ją ruošia, kaip vauti, turi užsiregistruo- 
ir praeityje, JAV ir Kana-1 ti tuojau Chorų registraci- 
dos Lietuvių Bendruomenė, jos komisijoje. Jeigu cho- 
Ją suorganizuoti pavesta rai nebūtų gavę gaidų, tesi- 
LB Čikagos apygardai, ku- kreipia tuojau į muziką J. 
ri s sudarė Trečiajai dai- Zdanių. Primenama, kad 
nų šventei ruošti komitetą: gaidos ir vaikų chorams 

Dr.S.Biežis-pirmininkas jau yra atspausdintos.
3241 W.66 Place, Chicago Primenama ir pabrėžia- 
29, IĮ1., telef: RE 7-7868. ma, kad ši dainų šventė y- 

A.Santaras-vicepirminin patingai svarbi, nes ji vyk
sta tuo pačiu laiku, kai vyk 
sta ir pirmasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongre
sas. Tat patariama visiem 
susitvarkyti taip, kad lie
pos 3 d. galėtume būti Chi- 
kagoje.

STATOMAS NAUJAS 
ALANTO VEIKALAS

spalio 3 d. kun.P.Čelie- 
šius kalbėjo apie meną ir 
filoSofiją. Pabaigoje apie 
lietuviy filosofinę kūrybą, 
smarkiai kritikuodamas mū 
są rašytojus dėl per mažo 
filosofinio apsiskaitymo. 
Gyvai diskutuota visą Klu
bo nariy. gauti sveikinimai 
iš Čikagos: kompz. J.Ber 
tulioį dail. A.Rūkštelęs. 
pirmininkavo Algis Gustai 
tis.

Į^Trljos

A.bantaras-vicepirmtniL
2617 W.71 Street,Chicago
29, Ill., tel:WA 5-0743.
J. Paštukas-iždininkas , 

4335 So. Artesian Ave, Chi 
cago 32, III.
K. Dočkus-iždininkas,

1901 So. 49 Court, Cicero, 
Illinois.

J. Jurkūnas ,-polit. reika
lams, 3259 W. 66 Street, 
Chicago 29, Illinois.

J. Zdanius-muzikos rei
kalams, 823 Brummel, E- 
vanston, Illinois.

A. Pužauskas-spaudos 
reikalams, 4404 So.Rock
well Ave, Chicago 32, Ill.

J. Kubilius-Kanados L.B, 
atstovas, 5620 So. Clare - 
mont Ave Chicago 3.

Šis darbo komitetas spa
lio 6 d. sudarė šias komi
sijas:

Chorų registracijos,pir
mininkė J.Bobinienė, adr: 
1530 So. 49 Court, Cicero, 
Illinois D

Bilietų komisija,pirm.
Kazys Barždukas, 6959 So.
Talman Ave, Chicago 29, 
telef: 778-1368. ____________ _

Komis i ja nakvynėms - Lie - LF ATST OVĄ 
tuvos Vyčiai, Chicago skyr.

Be šių trijų buvo sudary- ________ ______________
tos dar šios komisijos: mat Lietuvių Fondas savo įga 
tinimo, programų ir leidin liotiniu Detroite paskyrė 
nią. svečių susodinimo, sa- lb Tarybos narį, gerai ži 
lės paruošimo ir dekoravi nomą visuomenininką Via 
mo, anglų kalba informaci- dą Paužą. Patyrėme, kad 
jos ir aukų rinkimo komist' v .Pauža tinklą megzti jau 
jcs. į___ Zij

Darbai jau prasidėjo, bet rydam: 
laiko liko nedaug, todėl ne- ri. kurie neužilgo pradės 
delskime.

Pirmiausia visi chorai,

Lapkričio 6 d. Detroito 
Lietuvių namuose bus pas 
tatytas naujausias Vytau
to Alanto sceninis veika
las, 4 v. komedija "Žmo
nos portretas". Veikalą 
stato Detroito Dramos mė 
gėjų sambūris, režisuoja 
mas Zuzanos Arlauskai
tės - Mikšienės. Nors su 
naujuoju pastatymu iki 
šiol mažai tebuvo garsin 
tasi,bet jį pakartoti vaidin 
tojai jau yra pakviesti į 
Clevelandą.

Pažymėtina ,kad su š iuo 
pastatymu Z .Arlauskaitė 
atšvęs savo sceninį dvide 
šimtmetį už tėvynės ribų .

NAUJI LEIDINIAI
V. Tamulaitis. "Nim- 
blefoot the Ant Her 
Adventures. Published 
by Manyland Books, Inc. 
85-37, 88th Street, Wo
odhaven, N. Y. 11421. Il
lustrated by Pranas La
pė. Translated from the 
Lithuanian by Albinas Ba
ranauskas and Clark Mills 
184 psl. Kaina $3.95.

Gražus, rimtas leidi
nys r
"Tėvynės Sargas", poli

tikos ir socialinių moks
lų žurnalas. Nr.1/26/. 
1965 m. 144 psl. Leidžia 
Lietuvių Krikščioųįų De
mokratų Sąjunga. Sis nu
meris skirtas Prezidento 
Aleksandro Stulginskio ir 
Prelato Mykolo Krupavič 

įlaukusių 80 mečiaus , su 
tų amžiaus sukaktuvėms. 
Adresas: 89-17, 97th St., 
Woodhaven. N. Y., 11421. 
USA.

DETROITAS TURI

Pereitos vasaros metu

pradėjo, pirmiausia suda 
rydamas LF talkininkų bū 
rį, kurie neužilgo pradės 
tautiečius kalbinti į LF na 
rius.

LAIMA ŠVĖGŽDAITĖ
Torontas

GYVENIMO MALDA

Žalios liūno nendrės
Auga ten toli,
Išblyškusiam sėklume
Keistos šviesos mirguliuoja.
Erdvios oro plautos žolės
Ant banguojančio upelio
Plaukia su perlo atspalvio pūkeliais 
Purpurinės topolio sėklos.
Ir mėlynas drugelis, sparnuotas 
Dangaus snaigė,
Ir bitė, aukso žiedų juosta, 
Su laumžirgiu . . . atskrenda.
Lengvai maldai linksta
Lengva paukščio plunksna, 
Toli skraidančios kregždės — 
Juoda liepsna sudomėta ...

Ir aplink maloniai žolės vis atslinks, 
Kur ramybę juos atras, 
Ir snaudimus metai prižiūrės,
Kai bus švelnus lietus jau be skaičiaus.

Pasitarimas Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso rengimo reikalais 1965 
•fovo 27 Tabor Farmoje, dalyvaujant PLB Valdybos, JAV ir Kanados LB Val
dybų ir JAV ir Kanados jaunimo organizacijų atstovams

Pirmoje eilėje iš kairės: KLB Krašto Valdybos atstovas 
Inž. I. Mališka, JAV LB V-bos pirm. J. Jasaitis, PLB 
V-bos, vykdomasis pirmininkas S.Barždukas, PLB Vai. 
pirmininkas J. Bachunas ir p. Jankauskienė.

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta-iš 3 psl.

žvangėjo, suskambo, lyg didžiulis varpas pritariant cigno- 
rėliams, nes dabar į sutartinę įsijungė ir vyrai:

Dzingul-dzingul-dzinguliukai, 
dzingulėliai uha-hal

Dar nespėjo nuaidėti priedainis, kai į salės vidurį iš
šoko Ramonas ir, pamojęs bernams, užvedė, pamėgdžioda
mas moterišką balsą:

Mes — mergytės, mes — petruškos, 
mes be vyrų, kaip be druskos!

O bernai, užsistodami už savo vyriškąją giminę, jau 
bėgo iš visų kampų prie Beniaus, būrėsi apie jį ir, iššau
kiančiai linkčiodami merginoms, dainavo:

Senmergiauti nusibodo... 
Motinėle, duoki rodą, 
kaip mylėti, kaip vilioti, 
nors palaikį vyrą gaut?

Ir vėl sužvangėjo, tarsi didžiausios vestuvės, skambinda
mos dešimtimis varpelių, pro šalį pralėkė, nes dabar pritarė 
ir merginos, iki šiol tylėjusios:

Dzingul-dzingul-dzinguliukai, 
dzingulėliai uha-hal

Jei pradėjom, tęskim bylą: 
Sako, vyrų kainos kyla! —

užrėkė Gaudučių Roma, skubėdama užbėgti vaikinams už 
akių, ir tuojau visos pagriebė sutartinai:

Greit už bobišką sijoną 
bernų gausim milijoną! . . 
Kur bedėsim, ką darysim? 
Teks į ožius išmainyt! ..

Vėl visi nudzinguliavo, o kadangi šį kart^ merginos pa
ėmė viršų, tai vyrai, nenorėdami nusileisti, atrėžė dar są-

VEDA D R. G U M. B A S

LIETUVOS ŽMONIŲ PAS
TABA

-Kodėl su dviem milici
ninkais visuomet imama 
vilkinis šuo?

-Nori turėti savo tarpe 
nors vieną "intelektualą".

KAUNO GANDAI
-Ar girdė jai paskutines

naujienas? Galų gale ir « w «
mes turėsi me laisvus rin-(_ jįs į žemę vargt atėjo, - 
kimus .Galima bus rinktis kalbėjo kai kurie susirinkę 
dujas,vandenį ar elektrą. į krikštynas.

--------------------------------------—Bet kodėl daug svečių po 
stalu nuėjo?- teiravosi kiti.

KURIOZŲ SOVIETIJOJE 
UŽTENKA

- Pardavėjau, juk šie abu 
batai vienai kojai...
- Ir kitai kojai taip pat du 
Imsite ?

- o - o - o -
- Kur žuvys, kurias tu per 
dieną sužvejojai?
- Kol tu pasiruoši, minutė
lei jas paleidau į kūdrą...

- o-o-o -

GINTARO ŠALIS

Saulė užkrito už ežero bangų, 
Nakties tuoj bus laisvė viena. 
Žvaigždutės nusagstys tamsųjį dangų, 
Mėnulio bus karalystė pilna.

O C O

Mik, sūneli tu mano, 
Ir sapnuok savo lopšy. 
Noriu papasakoti apie kraštą anapus okeano, 
Kur užmigo karalaitė — graži.
Mik sūneli brangiausias 
Ir sapnuok apie gintaro šalį, 
Kur miega Baltijos karalaitė, 
Miega ir pabūsti negali... 
Mik sūneli mažyti, 
Stiprėk ir užaug tu didus, 
Nes reikės tau pėdsakus ainių pasekti 
Ir grįžti atgal į karalaitės dvarus!

Kai iš lėto visi skuba
Ir be gailesčio greit veda,
Prie tamsiai saldžios valandos
Prie raminančiai mąstingos gyvenimo valandos.

MOTULĖS RAUDA

Buvo jie trys, 
Jau nėra nei vieno 
Tik pilki šešėliai, 
Suraityti iš plieno.

Ten trys kryžiai, 
Stovi ant kapo, 
Ten trys broliai, 
Partizanais tapo.

Matos, kad pušys — 
Suklaupusios meldžias, 
O šaltas vėjas į 
langą vis beldžias.

Girdisi kaip eglė, 
Palinkusi ošia, 
Girdisi kaip rauda, 
Motulė kapuose.

Three generations-TRYS GENERACIJOS: senelė p.Kamandulįenė, 
Jos duktė p.Kilmonienė ir šios duktė aktorė Rūta Kįlm<Miyte-Lee. 
Rūta. Lee pours coffee for her grandmother, Mrs. Luavise Ktrnandulis, 
and, her mother (Mrs. Kamandulis’ daughter), Mrs. Joseph Kilmonis. Thei 
alternate between a weekend house on the desert and a home in Laurel 
Canyon in Hollywood. ® Kalifornijos laikra&čioPress-Entrep.

R. APUOKAS

DUKRELĖS
Pirko tėvas 
Knygeles, 
Leido mokslan 
Dukreles.
Ir išleido. 
Išmokino... 
Šiandien 
Adreso nežino.

FUTBOLO MĖGĖJAS
- Kodėl tu staiga ėmei į 
futbolo rmgtynes bėgioti? 
klausia žmaia vyrą.-Prieš 
metus nė į tą pusę nežiū
rėjai.
- Mūsų naujasis viršinin
kas nepraleidžia nė vienų 
rungtynių, - paaiškfcio vy
ras.- Įdomu, kaip tu dary
tum ma no vietoje būdama ?

PIRMŪNŲ BALIUJE 
LIETUVOJE

Kaip žinoma, sovie
tinė okupacinė valdžia 
savo vergams "patiešy- 
ti" nesigaili "garbės raš
tų" ir ordinų. Kai dabar 
"sukaktuviniai" ordinai bu
vo dalinami, per klaidą į 
ordinų dalinimą pateko vie
na mokytoja. Matydama vi
sus "apdovanotus", ji ban
dė susirasti sau draugę, ku
ri, kaip ir ji, nebūtų apdo
vanota Kokiu ordenu. Pama
čiusi vieną neordenuota, yri 
ėjusi ir savo:
- Tai tur būt būs i mano ne

laimės draugė__
- Kokiu būdu?-nusistebė

jo prakalbintoji.
- Na, matau, kad nedėvi 

ordino...
- Nedėviu, -abejingai atsi

liepė kalbinamoji, bet su - 
pratusi, kad pokalbininkė 
nėra apdovanota, pasakė:
- Nedėvtu, nes jau išme

čiau į šiukšlyną...

RAŠYTOJO DUMAS DOS
NUMAS. ..

Rašytojas Dumas-tėvas 
savo bičiuliams sakydavo: 

"Aš niekad neatsisakau 
duoti pinigų, kas mane pa
prašo, išskyrus kreditorius

Kartą jį paprašė 20 fran
kų teismo vykdytojo laido
tuvėms . Durnas tuojau atsa
kė^
- Štai jums 40 frankų. Pa

laidokite du vykdytojus...

SOCIALISTINIO REALIZMO
KŪRYBOS PAVYZDŽIAI

mojingiau. Taip kirtosi abi pusės, šaipėsi viena iš kitos, 
niekaip negalėdamos nusirungti, mat, ir vieni, ir kiti ne
stokojo liežuvingų šalininkų. Kol merginos traukė savo 
posmą, Gojelių Simas, kuris neturėjo klausos, be to, dro
vėjosi pirmu balsu dainuoti, jau deklamavo Ramonui į ausį 
ant greitųjų sukurtą atsakymą, o paskui dar kiekvienas nuo 
savęs pridėjo; juk ne veltui manoma, jog kas antras lietu
vis — poetas. O ką bekalbėti apie merginas, kurios suokė 
kaip lakštingalos ir svaidėsi tokiomis sąmojingomis repliko
mis, kad net muzikantai kvakėjo, gi būgnininkas Laurynas 
Burba-Tinginys smaila barzdele, labai panašus savo išvaizda 
į paskutinį prezidentą, ir už tai kartais dar pravardžiuoja
mas Smetona, nebeiškentęs ėmė būgnyti, pritardamas dai
nininkams. Į būgno šauksmą atsiliepė akordeonas su bosu, 
sucypė smuikas. Per muzikos trenksmą nebegalėjai suprasti
žodžių.

O žmonių rinkosi vis daugiau. Rinkosi tie patys,— pra
sivėdinę, kitas išmaukęs ant greitųjų atsineštinės buteliu
ką,— ėjo nauji, pakelėje užgaišę krautuvėje ir triukšmingai 
šūkaudami, stumdydamiesi griovėsi salėn, jungėsi prie dai
nininkų ir tralialiavo, trypė kojomis, spiegiančiu švilpesiu 
pritardami dzinguliukams. Grigų Tadas, naudodamasis savo 
kaip komjaunimo pirminės organizacijos sekretoriaus ir skai
tyklos vedėjo autoritetu, bandė sudrausti įsiūžusius, bet jo 
balsas ištirpo audros gausme. Numojo ranka ir, apkabinęs 
per liemenį Birutę, toliau dainavo su visais, nes jo gyslose 
taip pat tekėjo kraujas, ne vanduo; juk buvo minkytas iš 
to paties Lie.pgirių molio. O kas nepažinojo šios apylinkės 
žmonių, kurie mokėjo paslėpti savo aistras, bet nepajėgė su
sivaldyti, kai jos prasiverždavo? Besaikiai, nežiną vidurio 
žmonės buvo, todėl jeigu dirbo, tai dirbo kaip juodi jau
čiai, o jei kartą įsiūžė, tai ūžė taip, kad per mylią aplin
kui žemė drebėdavo. Tad nenuostabu, kad ir Martyną pa
gavo bendra nuotaika. Jis tartum grįžo į praeitį, kai dar ne
pažinojo Valės, buvo laisvas kaip paukštis, visų mylimas dėl 
linksmo būdo, atviros širdies, kai be jo nepraeidavo nė vie-
nas jaunimo pasilinksminimas. Pabudo jame vėl anas ugnin
gas bernas, ir siela virpėjo, tarsi iš naujo užgimusi, šaukė 
viliojo kažkur, kupina jaunatviško džiaugsmo. Pamiršo Valę, 
savo pažeminimą, ir prarają pamiršo, tą pačią prarają, kur! 
iki šiol skyrė jį nuo Lapinų šeimos. Atrodė, sėdėtų ir dai
nuotų taip visą naktį, svaiginamas Godos kūno šilumos ir 
nešamas atgimusios vilties sparnų į išsvajotus tolius.

Viltis. . . Ji išniro ūkanotą rudens dieną, tarsi pasakų 
undinė iš rūko jūros, kad* akimirkos apžavais sužeidusi šir
dį, vėl dingtų ir, gal būt, amžinai. Prieš tai buvo šimtai su
sitikimų — juk užaugo su Goda viename kaime — bet joje 
pamatė moterį tik aną ūkanotą rudens dieną. O gal požemi
nė ugnis seniai ruseno ir būtų prasiveržusi anksčiau, jeigu 
ne Valės meilė? Tikriausiai. Nes kartais nei iš šio, nei iš to 
prisimindavo Godą, o, pamatęs ją, su nesmagiu jausmu pagal
vodavo apie tą nežinomą laimingąjį, kuriam lemta būti jos 
vyru.

,, — Martynai, tau reikėtų mesti tarnybą. Tokie laikai. . .“
,, — Galminų šeima neturėjo jokios tarnybos, o sude

gino".
„ — Taip, gyvenimas piktas ir neteisingas — nieko ne-

sigaili."
,, — Ne tau suprasti mūsų gyvenimą!" — norėjo užrikti, 

bet lūpas užspaudė jos žvilgsnis, kupinas skundo ir nevilties. 
Jis tik dabar suprato, kad ir ji nelaiminga. Tėvų — buožių 
vardas paženklino ją, dar negimusią, prakeikimo antspau
du, ir nors biblinė išmintis buvo pasmerkta, ,tie patys, ku
rie pasmerkė, padėjo išsipildyti pranašo žodžiams: Ir kris 
dievo bausmė ant jų galvų, ir kentės tėvai už vaikus, o vai
kai už tėvų nuodėmes iki kelintos kartos.

,, — Apylinkės pirmininkas ne toks jau didelis virši
ninkas, kaip kai kam atrodo. Jeigu dar Adolius nebūtų 
išėjęs į mišką. . ." — pasakė jis, ūmai pasijutęs lyg ir kaltas 
dėl jos likimo.

„— Aš neprašau tavęs pagalbos. Tau pačiam reikia gel
bėtis. Jie tave užmuš.“

Balse nė užuominos priekaišto, nė šešėlio pasmerkimo. 
Jos plati siela atsivėrė iki galo: įeik, drauguži, nesvarbu, 
kad tu ne mano planetos gyventojas. Valė, tik Valė mokėjo
taip suprasti žmogų! O gal čia ji? Gal prisikėlė iš pelenų, 
kaip ugnies paukštis feniksas, ir nudžiūvęs meilės medis 
iš naujo sužaliuos?

Jo širdis sudrebėjo iš džiaugsrrio. Jis ūmai pajuto, kad 
myli šią merginą, myli taip stipriai, kaip, gal būt, nė Valės 
nemylėjo. Ji, jo laimė, jo ugnies paukštis buvo čia pat, jis 
girdėjo jos gilų alsavimą, jautė spinduliuojančią akių šilu-
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Senis sau linksmai kikena: 
„Na ir grybas, na ir senė! 
Kad daugiau tokių jų būtų, 
Tik rečiau kad senė griūtų!"

„Nors nesi tu mūsų krašto. 
Moteriškės imki naštą, 
Tekėk už manęs".

FILATELITĮJ ŽINIAI! 
PERKU Nepaklausomos Lie 
tuvos Pašto Ženklus-Vokus- 
Atvirutęs-Abartus-pavięnius, 
seriiomis-dideliais bei ma 
žais kiekiais. Kreiptis su 
pasiūlymais į W.E. Norkę, 
2647 Eddington Street, 
Philadelphia,Pa. 19137.USA
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KODĖL TURIME BALSUOTI UZ LIBERALUS?
Mieli Lietuviai,

Mes ir vėl kreipiamės į jus prašydami paramos ateinan- 
nančiuose Kanados Federaliniuose Rinkimuose š.m. lap
kričio mėn. 8 d.

BALSUODAMI UŽ LIBERALŲ1KANDIDATUS 1963 ME
TAIS NEPADARĖME KLAIDOS. Per dvejus metus, kad 
ir mažumos Liberalę Valdžia Kanauoje padarė'nepapras
tai didelę pažangę.

1. Atėję į valdžię pokario metais didžiausio nedarbo 
metu Kanadoje, Liberalę Administracija per dvejus me
tus parūpino daugiau, kaip pusę milijono darboviečię ir 
praktiškai panaikino nedarbu Kanadoje. Ontario Provin
cijai ištikręję jau trūksta darbininkę.

2. Prair.onię prekię gamyba per 2 Liberalę valdymo me
tus pakilo daugiau, kaip per 6 konservatorię metus.

3. Kanados prekię eksportas per 2 metus padidėję 23%.

4. Kanados statybos per tę laikotarpį pakilo daugiau, 
kaip 10%.

5. Atsiradus pakankamai darby, darbo žmonię pajamos 
padidėjo ir ję perkamoji galia nepaprastai paaugo.

6. Vėl atsirado pasitikėjimas ekonomine krašto ateitim 
ir investavimas kapitalų įvairius verslus per dvejus me
tus pakilo 42%.

7. Krašto pajamos iš verslę tiek išaugo, kad š.m.balan

džio mėn. biudžete buvo galima asmeninį pajamę mokestį 
income Taxes/sumažinti 10%. Tatai reiškia 265 milijo

nai dolerię palikta gyventoję kišenėse.

8. įkurta Kanados išvystymo korporacija /Canada De
velopment Corporation/,kurios statutas sudaro progę kiek 
vienam Kanados gyventojui būti dalininku Kanados augam 
čioje ekonomijoje.

SOCIALINIO DRAUDIMO SRITYJE TAIP PAT PADARY 
PA ŽYMI PAŽANGA:
a/, Senatvės pensijos padidintos iki $75 per mėnesį. 

Nuo sausio mėn. 1966 m. pensijos bus mokamos sulauku
siems 69 metę amžiaus, už metę - sulaukusiems 68 metus 
ir 1.1, iki kiekvienas gaus pensiję sulaukęs 65 metus.

b/. Jaunimo čekiai po 40 doleri ę į mėnesį pratęsti dar 
dvejiems metams, taigi'išmokami 16 ir 17 metę vaikams.

c/. Paskatinti jaūnimę siekti aukštojo mokslo teikia-z 
mos beprocentinės paskolos iki jaunuolis baigs mokslą.

d/. Užtikrinti gyventoję socialinį saugumę, priimtas 
Kanados Pensiję Planas,kuris pradės veikti nuo ateinan- 
čię metę pradžios. Tas planas apima našles ir našlai
čius.

Tačiau įvykdyti atsiekimai iš Liberalę Valdžios parei
kalavo perjdidelię pastangę it sugaišino daug laiko, nes 
Liberalai parlamente neturėjo daugumos. Kaip žinome, 
Kanados Vėliavos priėmimas užtruko daug mėnesię, nes 
opozicija tyčia gaišino laikę .

ATEIČIAI LIBERALAI NUMATO: 1. Mokslę padaryti vi 
sieros laisvai prieinamę, 2. Plėsti Kanados pramonę, kad 
būtę pakankamai darbo visiems galintiems dirbti, 3. Įves- 
ti visuotinį medicinos patarnavimę, kad nė vienas Kana
dos gyventojas neliktę be pakankamo medicinos patarna
vimo, lai tas patarnavimas jam reikalingas.

VISUS DIDESNIUS SOCIALINIO GERBŪVIO ĮSTATY
MUS /bedarbię draudimę, vaikams paramę, senatvės pen
sijas, ligonię draudimę, Kanados pensiję olanę /KANA
DOJE.ĮVEDĖ LIBERALU VALDŽIA. Gerbūvis tęsis, jei 
Liberalai paliks valdžioje ir turės parlamente daugumę.

Iš didžięję partiję mums lietuviams yra priimtiniausi 
Liberalai; Per trumpę laikę LIBERALAI PANAIKINO 
KANADOJE NEDAPB'J, į VEDĖ PENSIJŲ ĮSTATYMĄ, 
SUTVARKĖ SANTYKIUS SU JUNGTINĖMS AMERIKOS 
VALSTIJOM. Liberalę laikais 1949 metais Kanada akty
viai įsijungė į kolektyvinio apsigynimo organizaciję NATO 
ir ję iki šiolei remia, Liberalai pirmieji Jungtinėse Tau
tose iškėlė Sovietę Rusijos užgrobimus Pabaltijyje ir ki
tur. Liberalai vėl atstatė Kanados prestižę užsieniuose.

MES IR VĖL TURĖSIME GERA VALDŽIĄ KANADOJE, 
JEI LAPKRIČIO 8 d. EISIME BALSUOTI IR SAVO BAL
SUS ATIDUOSIME UŽ LIBERALU PARTIJOS 
KANDIDATUS.

NEBALSUOKIME UŽ MAŽAS PARTIJAS, NES UŽ JAS 
BALSUODAMI IŠMESIME VELTUI B ALSA.

LIETUVIŲ LIBERALŲ KOMITETAS

A

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU 
SUVAŽIAVIMAS BOSTONE

PLIAS -- Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjunga -- tai lyg aukščiausias 
seimas, po savo sparnu glaudžiąs 
viso laisvojo pasaulio lietuvius 
Inžinierius ir architektus. ALIAS 
-- Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Abchitektų Sąjunga -- ta f lyg 
atskira ir stipri PLIAS šaka,ko
kių, kaip žinom, yra irkitosepa- 
saullo šalyse.

Aštuntąjį ALIAS suvažiavimą 
teko rengti Bostono skyriaus val
dybai, kurios pirmininkas šiuo 
metu yra inž. Kęstutis P. Deve- 
nis. ALIAS suvažiavimas Bos
tone praėjo organizacijos 15-kos

metų gyvavimo ženkle, o tas Įvy- 
k| nuspalvino orumu ir pakilia nuo 
taika.

Be bostoniečių, ALIAS suva
žiavime dalyvavo gausus būrys 
liet, inžinierių ir architektu iš 
kitu vietoviu.c~“z 
ro valdybos pirm. dipl. inž. C. 
Staniulis suvažiavimą pradėjo vi
sų pirma Garbės prezidiumanpa
kviesdamas prof. Ig. Končių, 
prof. Alf. JurskJ, dr. inž. Alg. 
Nasvyt), Bostono LB apygardos 
atstovą St. Griežę-Jurgelevičių 
ir kun. J. Klimą. Darbo prezi
diuman, 
kviesti dipl. inžinieriai J. Dačys

Cent-

kalp pirmininkai, pa-

BALTIC WOODWORK CO,

JOES BUTCHERY & GROCER
J. LAURINAITIS

ALUS IR (VAIRIAUSI MAISTO PRODUKTAI. 
ILGAMETIS PRITYRĘS SAVININKAS ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ 

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

DALIS.
1918 FRONTENAC ST. Montreal.

ir Br. Galinis, sekretoriatan in
žinieriai R. Veltas, Vikt. Kubilius 
ir Apol. Treinys.
"Dvidešimtas amžius -- moksli
nės revoliucijos ar pažinimo plėt
ros pakopa". Kiek patyriau, prof. 
Jurskio paskaita bus at spausdinta 
Technikos žody. Savo esme toji 
paskaita/’tai' er»dtt©' žvilgsnis |?. 
technologijos, fizikos ir astrofi
zikos mokslų pažanga amžių bė-

ALIAS Centro valdybą nuo šiol 
sudaro Bostonas. Jon išrinkti šie 
inžinieriai: Dačys, Devenis, Ga
linis, Gavelis, Gimbutas ir Ra
šys. Naujoji valdyba išrinkta ak
lamacijos būdu, pagal nominaci
jų kom-jos patiektą sąrašą. Jau 
žinoma, kad naujasis ALIAS pir
mininkas yra dipl. inž. Juozas | 
Dačys, vicepirm. inž. K. P. De
venis, iždininkas dipl. inž. J. Ra
šys. Kiti naujosios valdybos na
riai pareigom dar nepasiskirstė. 
Revizijos kom-jon išrinkti inži
nieriai R. Budreika, Bioševas

LA 4-0209.

Tel. 525-8971

t C

VEDYBOS - KRIKŠTYTOS

1920 Frontenac St. Montreal, P. Q.

PORIRETAI
St'KAK IT’VE.S • MAŽAMEČ IAMS

ĮVAIRIOS PROGOS

T. Laurinaitis

gy.

Ir Al. Lapšys. GarbėsTeisman — 
prof. A. Jurskls, dipl. inž. J. 
Mikalauskas ir dipl. inž. Stelmo
kas.

Rezoliucijų kom-ją sudarė dr. 
inž. A. Nasvytis, dipl. inž. J. 
Vasys ir dipl. inž. Vyt. Izblckas. 
Jie parengė pluoštą rezoliucijų 
ir jas paskaitė ALIAS suvažia
vimui. Visų pirma tai rezoliuci
jos JAV vyriausybei — Prezi
dentui, viceprezidentui, Valst. 
sekretoriui p. Rusk ir Atstovų 
rūmų pirmininkui P. McCormak. 
Speciali rezoliucija priimta ve
lionio prof. St. Kolupailos reika
lu, kuri bus pasiųsta poetui J. 
Aisčiui ir Draugo redakcijai. Be 
to, priimti rezoliuciniai ragini
mai skyriams, kad būtų remia
mas Lietuvių Fondas, Lituanis
tinės enciklopedijos leidimas ang 
lų kalba, lietuvių švietimas ir 
kultūra. Pasiųstas sveikinimas 
PLIAS valdybai, pareikšta padė
ka buv. ALIAS Centro valdybai.

Prof. A. Jurskls Ir prof. Ig. Končius ALIAS suvažiavime Bostone.
Daugėlos nuotrauka

ST.CATHARINES 
ONTARIO

DAROMOS ĮVAIRIOS DURYS, LANGAI, VIRTUVES KABITAI 
IR KITI ĮVAIRŪS MEDŽIO DIRBIMAI.

K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.
Adresas: 547 Lalleur Street, LaSalle.

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

Baltica Investment Corp.
Autorizuotas kapitalas $ 120.000

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

Už indėlius mokame 8% dividendų.

■■t.................. .iiiiiiHiiiiiuuiiutiimigiiiuinimuiiBiuiiiiiiMutiiiimunu

A. NOKKELIŪNAS

ALIAS suvažiavimą magneto- 
rano jnoston užrekordavo bosto
niečiai Tamošaičiai — tėvas su 
sūnum. Iš tos juostos dipl. inž. 
č. Staniulio žodis jau buvo trans 
liuojamas Amerikos Balso.

Trečioji suvažiavimo diena bu
vo skirtą ekskurijoms prie didžių 
jų statybų Bostone ir jo apylinkė
se. Ekskursijoj dalyvavo keletas 
suvažiavimo dalyvių iš tolimes
nių vietovių ir keletas Bostone

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

Ii čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems

MONTREAL ENTERPRISES REG’D
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS.

6695—35-ta Ave., Rotemount (kamp. St. Zotique)
Montreal 36, Que. TeL RAymond 7-3120.
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ME 7-6727
DE LUXE CLEANERS

S*v. P. RUTKAUSKAS
117-6 Avenue, Lachine, P.Q
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ooae one *ooao* >aoocoooooocoocooo

BELLAZZ1-LAMY, INC
DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. LaSa
Įvairi medžių stacybiač medžiaga. Durys, langę rėt 
Izoliaciją. Ten - Test, Masonite, statybinis popietis

LaSALLE AUTO SPECIALIST Reg’d
SAV. C. DESROCHERS 

Taisau ir dažau lengva* mauna* 
7717 GEORGE LASALLE, QUE.

(PrMato „Nepriklausomo* Lietuvos" redakcija)
TaL: garažo 366-0600

namų 366-4203

urmo kainomis
(30—40% žemiau rinko* kainų) 

IMPORTUOJAME 16 ANGLIJOS 
geriauaaas angliška* vilnones medžiaga* vyriškiem* n 

moteriškiem* kostiumam* ir suknelėm*.
Turime didžiulį pasirinkimą viln., kažmiro ir šilk. skarelių 

Ateikite ir iritikinsite, kad čia perkant sutaupysit*.
PRIIMAME UŽSAKYMUS 

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

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

vedėjas. Laisvai kalba lietuviškai.

GEORGE LAVINSKAS
ALLSTATE INSURANCE 

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

Telefoną* 768-6679

WINDSOR
DRY CLEANERS A DYERS CO. LTD.

Savininkai:
A. Keriya, P. Petruli*, P. Keriuli*. A. u

a ± . I iai puikių vyrų.Atkelta iš 4-to psl. Į

IRGI SPAUDA
Atsirado St.Catherine 

je tokių "veikėjų", kurie 
pradėjo lietuviams siunti
nėti "Naują Gyvenimą".

Laikraštpalaikis, atro
do, leidžiamas ir prirašo- 
mas rusų pakalikų ir rusų 
E ris Įplakei ių prie lietuvių, 

arte dabar save vadina 
lietuviaiąbet šmeižia Lie
tuvos praeitį .Tokie "lietu
viai" Lietuvos istorijos 
nežino ir ką dabartinis 
Lietuvos okupantas rusam 
nurodo, tą rašo.

Laikraštpalaikis yra 
leidžiamas Philadelphijoj, 
USA. Laikraštpalaikis 
šmeižia Lietuvos praeitį 
ir puola išeivijos laikraš 
čius .kurie kelia Lietuvos 
okupacijos klausimą. Net 
irtokius dalykus skelbia, 
kad Lietuvos vardą išpur-

klausomos Lietuvoj' red.

Šiems laikraštpalaikto 
leidėjams ir platintojams 
nepatinka "Nepriklauso
mos Lietuvos " pasisaky
mai prieš dabartinį Lietu, 
vos okupantą. "Naujas Gy
venimas" spausdintojas J. 
G.daro nešvarų biznį, ter. 
šia Lietuvos praeitį ir nie
kina išeivijos lietuvius, 
kurie drįsta kelti viešu
mon Lietuvos okupanto da
romas skriaudas lietuvių 
tautai.

Pasirodo,kad šią komu
nistinę spaudą platina kali
kas ir iš naujųjų ateivių . 
Kas svarbiausią kad tokie 
"veikėjai" sugeba įlysti į 
organizacijas ir būdami 
nesąžiningi suparalyžuoja 
ir gerų idėjų organizaci- 
os veiklą.Ar ne laikas 
ietuviškoms organizaci- 
oms atkreipti dėmesį į 

tokius "veikėjus" ir apsL 
valyti nuo jų?

St. Catherinietis.

80 METŲ SUKAKTUVIŲ 
PROGA

Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje daro sustiprintą 
naujų narių verbavimo va
jų. Tam tikslui S LA vajaus 
komisija paskyrė pinigines 
dovanas nuo $75 iki $15.00 
Kas norės* vieton piniginių 
dovanų galės pastnaudotiS.- 
tostogoms S LA namais At
lantic City, N. J.

SLA tikisi, kad švęsdama 
80 metų sukaktuves, orga-
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TOFt’^SbJTO
TAUPYK IR SKOLINIAIS 

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVE„PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2*8723 
Vi depozitus „Parama" moka 4%% vieton 4%% ir už 
asmenines paskolas „Parama" ima 7% vieton 7%%.

Už paskolas ir — morgičius — 6%%. 
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.
Kasos valandos:

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

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

tiktai pirmadieniais'ir penktadieniais.

PIRKITE
Canada Savings 

Bonds
Lietuviai advokatai

NEIMAN, B1SSET
& SEGUIN 

Barristers, Solicitors, 
Notary Public.

35 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 Solictoi 

Advokatas ir Notaras.
TeL EM 4-1394, EM 4-1395 

1008 Northern Ontario Bldg 

330 Bay Street.
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ĮVAIRŪS siuntiniai IR DOVANOS !
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ 

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

Įvairios sudėties maisto 
siuntiniai be muito iki 33 
svarų. Prašom reikalauti 

mūsų naujų maiste 
katalogų.

Automobiliai, šaldytuvai, 
skalbimo mašinos, motocik
lai, dviračiai, siuvamos maši
nos, televizijos aparatai, pia
ninai, automobiliams padan

gos, foto aparatai ir 1.1.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius 

siuntinius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi'savo sudarytus siuntinius 

bei užsakymus siųsti mums paštu ar ekspresu.
• Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.
• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti 

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

patarnauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

GALITE PIRKTI LAKŠTUS NUO $50 IKI 10.000 
ASMENIUI, PO $ 50, $100, $500, $ 1OOO IR 
$ 5000.

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

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

Baltic Exporting Co.
849 College St., Toronto 4, Ont., Canada. Tel. LE 1-3098 
Darbo valandos: pirmadieniais — penktadieniais.nuo 9 vaL 
ryto iki 7 v. vak.; šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 6 v. pp.

Savininkai A. ir S. K A L O Z A.
11111111i intt>i:»nni»

Tai puikus būdas taupyti
V. A. JONYNAS

Dvi. R. Spalio knygos
mino privengta/ yra tikra 
žumalizmo išpera. Atsi
rado jis pakilus masių 
raštingumui, paplitus 
spaudai. Pradžioj, kaip 
augštosios • visuomenės, 
salioninių įvykių aprašy
mai /"chroniųue”, kar
tais "Chroniųue seanda-

Dar daugiau tos pus
žalės, reportažinės me
džiagos yra "Tarp dan
gaus ir žeme^/ feljeto
nuose .

Argi gali būti kitaip? 
Juk feljetonas, kaip lite
ratūros pusfabrikatis /an
glosaksai net paties ter-

KAIMAS KRYŽKELĖJE Atkelta iš 4 psl.
mą. Tereikėjo ranką ištiesti, ir ji būtų atsakiusi tuo pačiu. 
Neištiesė, nors juodu teskyrė pusė žingsnio. Tačiau pusė 
žingsnio kartais toliau už tūkstančius mylių...

Į saulę, { saulę, į saulę 
margi sakalai teis skris...

gaudė salė. Kažkas buvo beužvedąs sekantį posmą, bet iš 
pasienio pašoko Buzauskų Gedrūtos brolis Petras, plonas 
ilgas kaip smilga, pakumpęs vaikinas, pravardžiuojamas In
teligentu, nes kasdien skaitė laikraščius, mėgo papolitikuo
ti, o, be to, dėvėjo skrybėlę, kai tuo tarpu liepgiriečiai nuo 
seno nepripažino tokio galvos apdaro, manydami, kad skry
bėlės tinka tik miestiečiams ir kaliausėms.

— Gana! Jau treji metai, kai užtemo Staliniausio saulė. 
Duokit ramybę mirusiam. Muzikantai, fokstrotą! — sukoman
davo Petras Inteligentas.— Burba, Smetoniausias: būgną!

Burba-Tinginys (toks iš tikrųjų ir buvo...) artistiškai 
atmetė galvą, prisimerkė, kirto lazdele orą, duodamas ženk
lą savo orkestrui, ir sutartinis muzikos trenksmas kaip ga
linga kalnų griūtis nušlavė nedarniai beužsiimančią dainą.

Priėjo Ramonas, tas išsičiustrijęs gražuolis, tas Benius, 
tas merginų širdžių ėdikas, nusilenkė Godai, ir abudu din
go mirgančiame šokančių sūkuryje. Martynas sėdėjo, su
kaustytas nesuprantamos jėgos, ir budo, labai pamažu budo 
iš praeities sapno. Paskui atsistojo ir, grumdydamas į šalis 
šokančių poras, nusiyrė prie Godos su Ramonu, kurie lyg 
tyčia sukosi viename salės gale. Ne, per brangiai už ją su
mokėta, kad būtų galima užleisti kitam be kovos.

Nuėjo per kaimą. O iš paskos nusekė užkimę šūkavimai, 
kojų trypimas, tolstančios muzikos garsai.

Medžiai stovėjo sargyboje prie giliai įmigusių trobų. 
Vėl VISI nudziliguu-aro-, v —"Širviai žvelųė 

ėmė viršų, tai vyrai, nenorėdami nusileisti, atrėžė 

leuse", "Echos", "Cau- 
series"/. Vėliau kaip 
"roman-feuilleton", kada 
imta spausdinti romanus 
laikraščių atkarpose. Yra 
net bandoma išvesti šio 
žodžio kilmę iš vieno tik
rinio vardo Octave Feuil- 
let, kurį jo priešai laikė 
pusgrafamaniu. Kiekvie
nu atveju, feljetoninė li
teratūra stengėsi kažka
da dienos įvykių, per
teiktu lakia sąmojinga 
forma komentavimu, pa

vaizduoti r 
buities paradoksus. Vys- 
tydamosi ji priartėjo vė
liau prie short story. Ki-

Pajungta partijos reika
lavimams, tapo galingu 
propagandos įrankiu. Dar 
dažniau feljetonas išsi- 
gimdavo į nereikšmingų 
visuomenės gyvenimo 
spuogelių žnaibymą.

Ypatingai Lietuvoj, ar 
teisingiau tremty!. Ne
liečiant Griciaus-Pivošos,

žmogiškosios L Janušytės ir kitų pra- 
. J 1 . • dininkų, apsiribojant vien

tydamosi ji priartėjo vė- tremtieg feljetonine lite- 
liau prie short story. Ki- ratūra, tektų pripažint,, 
tur susitapatino su satyra, kad ji pasižymi visumoj 

kūrybinio polėkio ribo
tumu/minties, š'ekhimu, 
tematiniu siaurumu/ ir 
forminio apipavidalinimo 
nebuvimu /kompozicijos 
primityvumu, trafareti
niu stilium, begaliniu 
plepumu ir tt/.' Užvis la
biau - sąmojaus stoka.

Kas gi yra humoras,

— Nereikia, Martynai, nesistenk. Būtum išsipagiriojęs, 
nerastum tiek meilių žodžių. Tavo galvoje ožiai tebesimuša. 
Kitaip negalvotum, kad galima sugrąžinti vakarykščią.

— Taip, šiandien buvau gerokai prisišveitęs. Bet, rodos, 
jokios kvailystės nepadariau? Žinoma, norėjau tam gražuo
liui pienininkui užvažiuoti per snukį — per daug lindo prie 
tavęs,— na, viskas gerai baigėsi. Jis liko prie savo Strazdie
nės, o aš lydžiu savo Godą namo.

— Tu dar neišsipagiriojęs, Martynai.
— Ne, Goda. Aš blaivas, kaip ką tik pakrikštytas kūdi

kėlis. Žinoma, mano galvoje tebesimuša ožiai, bet ne nuo 
degtinės.— Jis sugavo tamsoje jos vėsią suglebusią ranką 
ir neryžtingai spustelėjo.— Keista... Einu šalia tavęs, lai
kau tavo ranką. Rytoj apie mudu visas kaimas kalbės, o aš 
nieko nebijau. Aš net gailiuosi, kad naktis, ir niekas nemato, 
kaip Martynas Vilimas, dievų išrinktasis, eina susikibęs su 
klasiniu priešu...

— Atsargiau. Turi dar ką prarasti, Martynai,— atsakė ji 
su dygia pašaipa.— Ko juokiesi?

— Prisiminiau vieną pasaką. Apie protingą kvailį. Kartą 
tas kvailys pamatė gražią mergaitę ir įsimylėjo. „Jeigu ją 
vesčiau, būčiau laimingiausias žmogus,— pamanė jis.— Tuo 
labiau kad ir aš, atrodo, jai patinku. Bet, prieš ryžtantis to
kiam žingsniui, reikia gerokai pagalvoti." Ir kvailys ėmė 
galvoti. Tačiau kiek jis begalvojo, nieko doro negalėjo su
galvoti, nes kvailys ir palieka kvailiu. „Aš geriu ir valgau 
su dievais prie vieno stalo,— pagaliau nusprendė jis.— Ma
no rankose mirtingųjų likimas. O ta mergaitė raupsuota. Aš 
neturiu teisės jos prisiliesti, nes to nenori mano dievai. Aš 
turiu nusilenkti jų valiai ir atsižadėti savo laimės." Taip nu
taręs, kvailys uždraudė sau net pagalvoti apie tą mergaitę. 
Jis tik varvino seilę, žiūrėdamas iš tolo, kaip jo išrinktoji 
linksminasi su kitais, ir kankinosi.. .

— Tas kvailys, be to, buvo didelis bailys.
— Taip. . .— Martynas patrynė delnu smakrą.— Jis buvo 

dar są- negamaš' atgimūsW'Wia£ ^OPJ.Ąusia.,Jkąd tikroyėįe

bėję parodyti lakiausių 
dvasios šuolių, sukurti 
komiškiausių kūrinėlių, 
Tuo tarpu, pietiečiai-ita- 
lai, ispanai Lotynų Ame
rikos žmonės - gyveną 
linksmam gamtovaizdy, 
nerūpestingume, atlai
desnės moralės klimate, 
linkę kurti liūdnus, tra-

galima būtų pasiklausti? mistinę, snobišką socia- 
Atsakyti Į tai, būtų tolygu, tinę struktūrą yra suge- 
kas pateikti elektros de- ’ “ 
finiciją.

Dar painiau būtų atsa
kyt, kas yra lietuviškas 
humoras, nors vra kal
bama apie tautų humorą. 
Taip sakysim yra paste
bėta, kad šiauriečiai-an- 
glai, amerikiečiai, ka
nadiečiai, Rytų ir vidu
rio Europos žmonės,-ku- giško humoro kupinius 
rie kentė sustabarėjusią, dalykus, 
konservatorišką, konfor- Savaime aišku dau- 

, glaus ia priklauso nuo pa
ties autoriaus gabumų, jo 
rašyto j iško temperamen
to, b#i saiko nuovokos. 
Sugebėjimo kalbėti savo 
karna, savo, stilium. Hu
moras - ne tankinė ri
kiuotė. Komanda juoko 
neiššauksi. Antra, sunku 
tikėtis pavergti auditor i- 
riją, jei autorius nesu
geba juoktis iš savųjų 
silpnybių.

Po tokios įžangos šio 
straipsnio skaitytojas gali 
laukti, kad dabar jau šok- 
sim vanoti R. Spalį. Įrodi
nėti,kad jo neturima humo
ro dovanos.

Taip tikrai būtume pa
sielgę t jei laikytumėm 
"Tarp žemės ir dangaus" 
feljetonus humoristika. 
Kaip matėm iš "Angelų ir 
nuodėmių" R.Spallo esama 
užangažuoto rašytojąlin— 
kušlo į moralizavimą, jei 
nei Jehovos vietininkystę. 
Bičiuliško kontakto, kuris 
atsiranda,kai geras prie- 
telius pasidalina storai pa
tepta anekdoto rieke,su 
Spaliu iš viso negali būti. 
Bet kaip mūsų sumygtos 
buities liudyjimas."Tarp 
žemės ir dangaus" yra kur 
kas vertingesnis dokumen- 
tasj negu Spalio novelės . 
Nežiūrint,kad autorius tik 
porą kartų pasinaudoja sa
vo magiškąja atomazga, 
šis rinkinys daug labiau 
niuansuotas. Svarbiausia, 
nuostabiai išryškina emi
gracijos gyvenimo profilį,

Nukelta į 7 psl.

— Tai nebuvo tikra meilė,— tarė Goda.— Kas myli, tas 
nepripažįsta jokių dievų, jokių įstatymų, išskyrus vieną — 
meilės įstatymą.

— Gal ir taip... Tikriausiai taip. ..— Martynas sunkiai 
alsavo.— Aš iš tikrųjų tave mylėjau ir tebemyliu, Goda.

— Na ką gi — puiku,— abejingai atsakė Goda.— Tiktai 
gaila, kad nepasakei to prieš keletą metų. Būčiau negalėjusi 
užmigti iš laimės visą naktį.

— Kodėl manai, kad aš vienas kaltas? Jeigu tavo bro
lis nebūtų išėjęs į banditus, galėjo visaip būti,— pasakė Mar
tynas, pats tuo netikėdamas.

Ji nieko neatsakė. Jos plaštaka gulėjo jo delne kaip ne
gyva. Vėjas lėkė per kaimą, piktai stūgaudamas. Protarpiais 
pasigirsdavo duslus būgno gaudimas mokykloje.

— Pamirškime praeitį. Goda. Pradėkime gyvenimą iš 
naujo, lyg nieko nebūtų buvę.

— Nepamiršk, kad per tą laiką mano dėžutėje prisirinko 
krūva meilės laiškų. Ir ne nuo vieno.

— Tai kas, Goda! — Jis su viltimi pažvelgė į ją.— Aš 
ant tavęs už tai nepykstu, niekada nepriekaištausiu. Aš at
leidžiu tau!

Ji šiurkščiai ištraukė ranką.
— Dėkoju. Tu man per geras.
— Ne, ne tai.. . Aš norėjau pasakyti, kad mudu turime 

atleisti vienas kitam... Tai yra, viską pamiršti, kaip sa
kiau. ..— Jis vėl sugavo jos ranką ir mėšlungiškai suspau
dė.— Tai kaip, Goda?

— Aš jau namie,— tyliai ištarė ji.— Labanaktis, Marty
nai.

— Labanaktis. ..— sušnibždėjo Martynas, nuleisdamas 
galvą.

Staiga jis pajuto ant skruosto vėsias lūpas. Ištiesė ran
kas, bet pagavo tik tamsą. Paskui išsitraukė nosinę ir pri
spaudė prie skruosto. Tačiau tai buvo ne nosinė, o skuduri
nė lėlė be galvos. Martynas pavartė ją rankoje, liūdnai šyp- 

j „„t;, nriovi. Daugiau bus.
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HAMI LTOK/
HAMILTONO ATEITININKAI RENGIA

TRADICINĮ SPAUDOS BALIU
TAUPYK IR SKOLINKIS

KOPERATYVINIAME BANKELYIE
'TAI 1/ A m

>» & rv z*
Išduodamos asmeninės paskolos iki 5,000 dol., 

morgičiŲ paskolos iki 60% turto vertės .
Už šėrus mokama 4^2% dividendo iš pelno, už 

depozitus 4% ir veikia nemokamas gyvybės ir paskoly 
, draudimas.

Pilnas čekiy 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. JA 8-0511.
j®®©®®®®®®*®®®©®®®®®®®®®®*®®®®®®®®®®®’®*®®®®**®®6®

SPAUDOS BALIUS
Hamiltono ateitininkai 

sendraugiai kas metai ruo 
šia šokių vhkarą, jaunimo 
spaudai paremti.Sis paren 
girnas Hamiltone tapo Vie 
nas iš geriausių, į kurį su 
s trinkdavo visada apie po
rą šimtų dalyvių .Rengėjai 
tikisi, kad ir šiais metais 
š iame baliuje dalyvaus 
daug svečių įš Hamiltono 
ir apylinkių.Sis balius pa 
si9ymėdavo jaunatvišku
mu, nes jame didelis skai 
čius būdavo jaunimo.

Taip pat šiame baliuje 
visada yra gera ir turtin 
gaprograma.Į šį balių šie 
met atvyksta iš Klevelan 
do studenčių muzikos ir 
dainos grupė, kuri duos 
gražią ir linksmą šiam ya 
karui skirtą programą.Ši 
grupė su koncertais yra 
aplankiusi keletą lietuvi'š 
kų kolonijų ir susilaukė 
gražių atsiliepimų. Hamil 
toniečiams ir apylinkių lie 
tuviams bus gera proga pa 
s įklausyti šios grupės dai 
nų.

Ypač kviečiame jaunimą 
skaitlingai atsilankyti ir 
susipažinti su Klevelando 
jaunimu.

Jaunimui bus rezervuoti 
stalai, kad galėtų laisvai 
savųjų tarpe praleisti šeš 
tadienio vakarą.

Bus renkama spaudos 
baliaus karalienė .Bendruo 
menės valdyba pagerbs 
abiturientus, baigusius 12 
gimnazijos klasę . Jeigu 
dar neužsiregistravote,tai 
tuojau užsiregistruokite 
pas p. K. Milerį, telef. LI 
5-4o58.

Sis pelnas skiriamas 
jaunimo spaudai paremti. 
Tad visi stengkimės daly 
vauti, nes savo atsilanky 
mu p r is idės ime pr ie mūsų 
jaunosios kartos išlaiky 
mo lietuviais .Juk visa mū 
sų ateitis- lietuviškasis 
Žaunimas. Neužtenka vien 
:albų bei diskusijų apie 

jaunimą, bet reikia darbo 
ir paramos.Be mūsų vy
resniųjų paramos jam sun 
ku vienam dirbti ir veikti 
Hamiltono ateitininkai sen 
draugiai kviečia visus lap 
kričio6d.šeštadienį 7.3o 
vai.vak. atsilankyti ir pra 
leisti vakarą lietuviškoje 
aplinkumoje Jaunimo Cen 
tre.Sokiams gros geras ir 
smagus Dominico Ferri 
orkestras. Veiks loterija 
ir bufetas .Įėjimas-$ 1.5o , 
o moksleiviams ir studen 
tams -$l.oo. Tad iki pasi 
matymo spaudęs baliuje'.

J. Šilelis.
ŽŪKL.IR MEDŽIOTOJU 

KLUBAS
lapkričio mėn. 7 d. ruo

šia skraidančių lėkščių 
šaudymo varžybas.Penki 
geriausiai sušaudę, atsto
vaus klubą tarpklubinėse 
varžybose dėl pereinamo 
stos taurės.

Varžyboms yra paskir 
tos 6 taurės:3 iš 16 vardų 
ir 3 handicap t. y. nieko ne 
laimėję iš 16 yardų.gaus 
lengvatų ir turės progos 
atsigriebti, nes šiame sau 
dyme geresnieji šauliai 
šaudys iš didesnio atstumą

Lapkričio 14 d.įvyks šau 
dymo varžybos iš mažojo 
kalibro šautuvų /22/.

Abejos varžybos prasi
dės 1 vai. po pietų .Varžy
bose gali dalyvauti tik su 
mokėję nario mokestį.Re 
gistracijapas A.Simkevi- 
čių 968 Upper James, tek 
383-2169.

Demonstracijoms New 
Yorke paremti klubas pas 
kyrė $ 25 ir šalpos va 
jui $ lo. -

Briedžių medžiojimo se 
zoną atidarius, M. Jonikas 
nušovė Wawa apylinkėje 
briedį.

S. Z lobą užregistravo 8 
sv.4 unc. lydeką.

Klubo v-ba prašo narius 
sumokėti nario mokestį, 
kurį priima kiekvienas v- 
bos narys. V-ba.

BUVUSIEMS ŠOKĖJAMS
GYVATARAS š.m.lap

kričio 2o d. 15 metų darbo 
sukakties proga ruošia 
Koncertą-Vakarienę,kuri 
Įvyks Jaunimo Centre 7 
vai. vak. Visi buvusieji šo 
kėjai.otaip pat Hamiltono 
ir apylinkių lietuviai kvie 
čiami šioje šventėje daly 
vauti ir savo maloniu atsi 
lankymu skatinti jaunimą 
dirbti toliau su ta pačia 
energija ir drąsa. Progra 
mą išpildys 4 šokėjų gru
pės, nes ir senieji "Gyva 
taro"šokėjai žada neapsi 
leisti jauniesiems .Jie ruo 
šiasi šokti "senių polką".

Po programos vakarie 
nė ir samgūs šokiai. Pas- 
kirkime sį vakarą jauni
mui ir pabendraukime su 
juo. Iki pasimatymo.

Gyvataras.

KITCHENER ŠALPOS 
REIKALU
Šio miesto ir jo apylin 

kės lietuviai jau ne pirmą 
kartą prisideda savo lėšo 
mis ir darbu prie šalpos 
vargstančiųjų peę Hamflto 
no Šalpos Fondą. Šiais me 
tais aukoms rinkti Kitche 
nėr-Waterloo mieste ir 
jo apylinkėse yra paprašy 
tas ir mielai sutiko St. Sal 
džiūnas,kuris jau kelintą 
kartą mums talkininkauja 
Tačiau vienam asmeniui 
aplankyt visus gyventojus 
atima per daug laiko ir po 
ilsio valandų, todėl mūsų 
komitetas prašo daugiau 
tautiečių palengvinti atlik 
ti labdaros darbo p.Sal- 
džiūnui.Aukoms ir pinigo 
vertei kasmet mažėjant , 
jos darosi nepakankamos. 
Todėl mes prašome jūsų 
nuoširdžios ir stipresnės 
aukos šiais metais.

Už jūsų paramą ir nuo 
širdumą vargstančiųjų 
vardu iš ankstp dėkingas: 
Hamiltono Š.F.komitetas

"GYVATARO" ĮNAŠAS 
LIETUVOS REKLAMAI

LAPKRIČIO 6 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VALANDĄ VAKARO
JAUNIMO CENTRE, 48 DUNDURN ST.N. ,HAM ILT ON

PROQRAMCJE:
• KLEVELANDO STUDENČIŲ MUZIKOS IR DAINOS GRUPE
• SPAUDOS BALIAUS KARALIENES RINKIMAI
• ABITURIENTŲ PAGERBIMAS IR KITI ĮVAIRUMAI

JAUNIMUI BUS REZERVUOTI STALAI
ŠOKIAMS GROS D. FERRI ORKESTRAS
VEIKS BUFETAS; LOTERIJA IR LAIMĖS STALIUKAI

Įėjimas $ 1.50, moksleiviams ir studentams $ 1.00.
KVIEČIAME VISUS, JAUNIMĄ IR SENIMĄ, ATSILANKYTI Į SĮ

TRADICINĮ SPAUDOS BALIŲ
Hamiltono Ateitininkų
Sendraugių Skyrius.

grupe .Skalė tumi "Gyvata
ras" pradėjo sparčiai aug 
ti. Neilgai trukus,pasiekė 
virš loo-to, nes v-vų sąži 
nė neleido nė vienai lietu
viškai sielai atsiskirt! iš 
lietuviškos šeimos.Šio ne 
paprasto augimo impulsas 
kaip tik • ir buvo jaunimo 
mėgiamos gastrolės. Jų no 
ras pasirodyti ne tik savo 
kolonijai ką jie yra pasie 
kę.bet svarbiausia tolimes 
nėse aĮjylinkėse,o ypač sve 
t imtauč ių publika i. Sus ilau 
kus audringų ovacijų, gra 
žiu spaudos atsiliepimų bei 
spalvingų taut, drabužiais 
nuotraukų, jiems miela pri 
sipažinti esant lietuviais 
Vadovaitai žinodami, sten 
gėsi šį jaunimo impulsą , 
kiek įmanoma palaikyti.

Greitu laiku, "Gyvata
rą" švenčiantį 15-kos m. 
darbo sukaktį, vėl pamaty 
Sime gražioj Jaunimo Cen 
tro salėje, pilnoje savo di 
dybėje.Parodykim kiek dė 
mesiokiekvienas paskiras 
lietuvis. y p.

DVI R.SPALIO KNYGOS 
Atkelta iš 6 psl.

mūsų kolonijų vertybių 
skalę- jau vien išvardini 
mas temų, kurias jis pasi
renka savo feljetonams su 
daro tikslų sąrašėlį dalykų, 
iš kurių mūsų emigranti
nėj sąrangoj galima juok
tis ir iš kurių ne.

Valia pašiepti girtavimą 
paminėti parengimus su 
dešrom ir kopūstais.Gali
ma užkabinti mūsų polinkį 
vaišintis /Geros valios tau 
tietis"/. Leistina lengvai 
užkliudyti šeimynines ne- 
santaikas, bet ir tai ver
čiau duot garo rtiskėms- 
druskėms /"Seni laikai"/. 
Nebaugu pasirodyti antise- 
mitu/Vedybos/.Pati nove
lės slinktis ir pirštu duria

SUDBURY
LIETUVIŲ PARAPIJOS 
CHORAS 
lapkričio mėn. švenčia 

15 metų sukaktuves .Per tą 
laikotarpį choras yra daug 
pasidarbavęs parapijos ir 
bendruomeniniame gyveti 
me.

Šių gražių sukaktuvių 
proga ruošiamas choro pa 
gerbimą®.

Sukaktuvinis pagerbime 
pobūvis Įvyks lapkričio 6 
d., šeštadienį,7 vai.v., 

_ , ChristtheKing bažnyčios
Tuo pačiu metu bus var didžiojoje salėje. Oficiali 

dalis, trumpa programa, 
vakarienė, šokiai.

Choro nariai kviečiami 
-dalyvauti,kaip garbės sve 
čiai.

Taip pat, maloniai kvie 
čiami visi Sudburio ir apy
linkės lietuviai kuo skait
lingiausiai dalyvauti, tuo 
parodysim lietuvišką pa
garbą chorui, maloniai ir 
linksmai praleisime šaš 
tadienio vakaru.

Įėjimas,įskaitant ir va 
karienę ne choro nariams: 
nevedusiems-$ 3.-, vedu

ŠAUDYMO MĖGĖJAMS
Ham.Zūkl. ir Medž.klu 

bas kviečia visus Ontario 
lietuvių šaudymo mėgėjų 
klubus į skraidančių Tėkš 
čių Šaudymo varžybas dėl 
Labatt's pereinamosios 
taurės .Varžybos įvyks lap 
kričio 28 d.Hamiltone.

Tuo pačiu metu bus var I didži 
žybos iš rinkti trūns geriaul dalis 
siems šauliams .Šiose var-l vakm 
žybose gali dalyvauti ir 
klubams nepriklausą šau 
dymo mėgėjai iš medžiok 
tintų šautuvų.

Klubai, norį varžybose 
daiyvautįregistruoja savo 
ekipas iš penkių asmenų; 
pavieniai šauliai registruo 
jas tiki lapkričio 2ld. pas 
A, Simkevičių 968 Upper 
James, Hamilton, Ont. Tel 
383-2169. V-bc.,

• Skautams remti susirink 
kimas šaukiamas lapkr.7 d ’°““0T"®*“. v
4 vai. p. p. parap. salėj. Vi- šių porai-$ 4.- 
si kviečiami dalyvauti. Reng.Komitetas.

Prieš 15 metų užgimusi 
tautinių šokių grupė "Gy- 
vataras", per sunkų darbą 
pasišventusių vadovų, ir 
gražaus jaunimo išlietą 
prakaitą, Lietuvos rėkia 
mat atidavė neįvertinamą 
savo šėrą. Išaugęs iki di
džiausių tauk meno viene 
tų, per 15m.ne vien lietu
vių kolonijose linksmino 
besenstančias lietuviškas 
sielas,betgal svarbiausia 
įsiskverbė giliai ir į sve 
timtaučio sąmonę,priver 
čiant patvirtinti aukštą ir 
gražų Lietuvos taut .meną. 
Kartais pralenkiant net an 
gliškos kilmės meninius 
vienetus, kurie veikia ne 
15, bet gal net 5o metų ir 
turi turtingus globėjus. 
"Gyvataras" verčiasi sa 
vo jėgomis, o visokiausi 
pasirodymai,ypač svetim 
taučiams, atliekam i be ho 
noraro. Esant neišvengia 
mam reikalui, vykdant di 
delio mąsto Lietuvos de 
monstracijas, kaip vieną 
iš gražiausių lietuviškų 
ambasadorių "Gyvatarą" 
paremia b-nės v-ba,A. 
Vartų par.kleb.prel.dr . 
J. Tadarauskas ir vienas 
kitas pasiturintis tautie
tis. Nežiąrint to, "Gyvata 
ras" vienas iš pirmųjų lie 
tuviškų vienetų, pasirodė 
televizijoje,Kanados Tau 
tinės Parodos vakaro pro 
gram oje,tarptautinėse var 
zybose ir 1.1. Visur išsi 
nešdamas gražiausius at 
siliepimus.Savo istorijoj 
"Gyvataras" yra dalyva
vęs visose Kanados Lietu 
vių Dienose.

Pirmiesiem "Gyvataro" 
veteranams pasiekus aukš 
tą meninį lygį, su malonu
mu buvo kviečiamas pas i 
rodyti netik artimesnėse , 
bet ir gana tolimose lietu 
vių kolonijose .Tai pastebė 
jęs jaunimas .pradėjo rody 
ti savo susidomėjimą šia

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KANADQS LIET. BENDR.....................
VI KRAŠTO TARYBOS 
Pirmosios Sesijos 
REZOLIUCIJOS

KLB Krašto Taryba, ap 
svarsčiusi bandradarbia- 
vimo su apylinkėmis reika 
lą, įpareigoja tiek Krašto 
Valdybą tiek apylinkes tą 
bandradarbiavimą dar sus 
tiprinti,ypač ateinant į pa 
galbą neskaitlingoms ben 
druomenėms. Specialų dė 
mes į atkreipti į Vakarų Ka 
nados apylinkes.

Mažosios ir tolimosios 
apylinkės turi susilaukti 
iš didžiųjų, ne tik kultūri 
nes, bet gal ir finansinės 
paramos.n

KLB Krašto Valdyba, 
turėdama galvoje Pietų 
Amerikos liet.bendruome 
nių silpnus išteklius, įpa
reigoja Krašto Valdybą , 
susitarus su P LB Valdyba, 
organizuoti Pietų Ameri
kos liet .bendruomenių šel 
pimą per mūsų Šalpos Fon 
dą.

m
Krašto Taryba, žinoda

ma nelengvą Pietų Ameri. 
kos lietuvių būklę materia 
liniu,kultūriniu,tautiniu ir 
politiniu atžvilgiu ir turė 
dama galvoje Kanados vy 
riausybės norą įsileisti 
naujų imigrantų, paveda 
Krašto Valdybai studijuoti 
lietuvių imigracijos is Pie 
tų Amerikos reikalą ir 
jam paaiškėjus praktiškai 
padaryti viską ,kas galima, 
kad toji naujoji lietuvių 
imigracijos banga prasi
dėtų.

IV
Jau kuris laikas Kana

doje yra keliamas reika 
las trečiajai tautų grupei 
/ ne anglų ir prancūzų/ _______________ ,
stipriau susiorganizuoti bės Teismo ir kitų padai! 
ir vieningai reikštis kraš nių vadovybėms, 
to kultūriniame ir politi
niame gyvenime. KLB Krašto Tarybos pirmos los 
Krašto Taryba šiai min- sesijos prezidijumas.

čiai pritaria.
V
Krašto Taryba pritaria 

sumanymui leisti Lietu
vių Enciklopediją anglų 
kalba ir ragina visus Kana 
dos lietuvius šį naudingą 
užsimojimą paremti.

VI
Krašto Taryba sveikina 

Jaunimo Kongrese iškeltą 
mintį turėti Krašto Valdy 
boję jaunimo sekciją ir 
manąkad vienas iš pagrin 
dinių tos sekcijos darbų 
yra išjudinti jaunimą apy 
linkėse. Turint galvoje, 
kad apylinkės jaunimo ju 
dėjimas turi būti kur nors 
centralizuotas, geriausia 
būtų, jei kiekviena apylin 
kė įsigytų didesnį ar ma 
žesnį Jaunimo Centro pas 
tatą.

VU
Gražiai praėjus Pirma 

jam Kanados Liet. Jauni
mo kongresui, Krašto Ta 
ryba dėkoja kongreso ko
mitetui, jo dalyviams ir jį 
sveikinusiems mūsų visuo 
menės vadams bei atsto
vams.

Taip pat dėkojame vi- 
siems,žodžiuar raštu svei 
kinusiems šią šeštosios 
Krašto Tarybos pirmąją 
sesiją.Padėkatenka ir Sv. 
Jono parapijai Toronte ,šią 
sesiją priėmusiai ir globo 
jusiai.

vm
Kr ašto T aryba, išklaus iu 

s i prane š imus,konstatuo ja, 
kad savo kadenciją baigiau 
ti Krašto Valdyba ir jos pa 
daliniai yra atlikę didelius 
darbus. To dėliai Taryba 
reiškia Valdybos pirminiu 
kui dr. P. Lukoševičiui, vi 
siems valdyboj nariams , 
Kultūros Fondo,Salpos Fon 
do,Politinio Komiteto, Gar

kad feljetonas būtų laimė
jęs, įei Spalis būtųparin - 
kęs žemaitę.

Galima ir net reikia de- 
monstruot panieką atomi
nio karo baimei.Č ta Spalis 
nušneka nei Dievui,nei žmo. 
gui./'Taktikos klausimu"/. 
Na, o geriausia pasi Lengvint 
pasakojant apie smulkias 
bėdeles: naujakūrystės neJ 
laimes/Džetas/, kaipeks- 
kursuota Vokietijon ir gau
ta dovanų supuvęs apelsi
nas,kaip vizituota kitos pa
rapijos/"Kultūros židiniai/ 
Drąsu, juk niekas neapkal
tins, atpasakoti nugirstus 
plepalėlius apie Ameriką 
/ " Išvažiuojančio rūpes
čiai"/. Taip pat niekas ne
pasipiktins, jei bus sulietu
vinta , pritaikinta savie
siems, kažkada populiari 
Balošerio bibliotekoj kny- 
gėlė "Naši za granicei " . 
7 " Kelionė Paryžiun " /.

Pagaliau feljetonas puiki 
dirva suvesti sąskaitas su 
tais,kurie autoriuikuo pra 
s įkaitę. Sakykim recenzen 
tais./"Kritika'/.Arba šiaip 
neįtikusiais asmenimis . 
Šiuo atveju Spalio žurnalis
tinė etika sušlubuoja. Apra
šinėdamas savo iškylą į 
Vakarų Vokietijos Studijų 
Dienas, jis net nesivargina 
rūpestingiau užtems it lan
gus. Kas gi neatspės, kad 
Tyrienė yra Grinienė, Nu- 
klaitis-Reklaitis, Nueina- 
Maceina ir taip toliau ?Bet 
inkriminacijas dirsė, kad 
šių profesorių esama kul— 
turbolševikų kažkur įleis 
šaknis . Savo asmeninei 
frustracijai išlieti Spalis 
butų galėjęs rasti geresnę 
formą.

Nes visumoj "Tarp že
mės ir dangaus" yra didžiu
lis frustracijos klanas. Pu
siau dienoraštine forma 
dar labiau parodo, kaip au
torius girdosi emigracijos 
baloj .Kaip trokšta vadovau
ti, būti svarbiu savo ben
druomenės mikrokosme . 
Eilė rašinėlių tiesiog tren
kia atsišaukimais, lydraš
čiais /'Kultūros židiniai", 
"Mekair Medina"/. Apstu 

Ž’uose naivumo, retorikos , 
>et ištrykšta ir išblokšto, 

iliuzijom gyvenančio žmo. 
gaus patetika. Nors litera
tūriniai jie beverčiai/vie- x ... ___________
nintėliai, mūsų manymu, ia*.
dalykėliai, iš kurių auto- ^<^*'>«*®«i«‘'®'^^'©«(®««t©''^«®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®< 
rius galėjo ką nors pada- g 
ryt būtų "Paskaita" ir "Ve | 
dybos "/, jie parodys ge- g 
riau už nuosmukio mani- | 
f estus būsimam tyrinėto- | 
jui, kodėl išeivija tutėjo k 
sumenkti ir sunykti. g

Dėka šio reportažinio g 
nuogumo,netyčia išspruku- g 
sios autentiškos gaidos, ku g 
ri persmelkia Spalio apsa- g 
kymėlius, ši knyga patiks g 
skaitytojui. g

Klevelando lietuvių studenčių muzikos ir dainos gru
pė, kuri dalyvaus Hamiltono spaudos baliuje lapkri - 
cio 6 dieną Jaunimo Centre. Iš kairės: D.Vadopalai- 
tė, G. Stogytė, A.Kalvaitis, V.Eimutytė ir V.Mockų 
tė.

AR ŽINOTE KĄ RAŠO

KELEIVIS?
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį girta, 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.

Išėjo įdomus 1966 metams KALENDORIUS,kurio 
kaina $0.95.

B.Skoreyko M. Lambert
Abu jie Edmontono atstovai federali- 
niame jjarlamente ir abu jie pasirašė 
lapkričio 13 d. manifestacijos petici-

Romualdas Spalis, "Tarp 
dangaus ir žemės", feljeto- 
nai,London,Gt.Britain, Ni
da Press, 1965.142 p. /Ni
dos Knygų Klubo Leidinys, 
No 54 / $ 1.5o.

Lietuviškaįmonė

„ORFA” Clothing Mfg. Co.
4831 Esplanade Ave., Montreal.

CR 7-5682
Didelis rudens ir žiemos 

vyrišky kostiunųj ir palty pa
sirinkimas is geriausią vietiniu 

ir anglišku grynos vilnos medžiagy.

Priimame užsakymus
Taip pat turime didžiulį pasirinkimą medžiagų

SIUNTINIAMS LIETUVON 
Parduodame fabriko kainomis.

Atdara kasdien, ir šeštadieniais bei sekmadieniais iki 10 v. v.

S SUSIVIENIJIMAS
L LIETUVIŲ

A AMERIKOJE
STA-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 
$ IC, OCO.OC.

ST,A-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 daugumo je lietuvių kolonijų. Kreipkitės į S LA kuo
pų veikėjus ir jie plačiau paaiškins,ką gero SUSIVIENIJIMAS 
duoda 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. 1COO1, U.S.A.

paramos.Be
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MONTREALIO LIETUVIU ŠEŠTADIENINĖMS

MOKYKLOMS PAREMTI VAKARAS
LAPKRIČIO MĖNESIO 6 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7 VALANDĄ VAKARO AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

MENINĖ DALIS:

A. PAŠKEVIČIENĖ...................

R. KLIČIUS..............................

D. LUKAUSKAITĖ.................

D. ir L. BLAUZDŽIŪNAITĖS. .. .DUETAS

SOLO DAINAVIMAS

FORTEPIJONAS

BALETAS

Į NAU£A VEIKLOS BARĄ 
ŽENGIANT

A A K T B I ‘l 12 x T Spalio 17 d. Montrealio lit 
/ V \ y,/ -lAf 1 •>—✓ ttanistinis seminaras pra

dėjo naujus darbo metus.
KANDIDATAI į MONTREALIO LIETUVIU BENDRUOMENĖS j$Xu^?dlntrpernyk§^"

ATIDĖTI

S E I M E Ll
Pavardė ir vardas Gimimo data Užsiėmimas

1. Ambrozaitytė Veronika 1947 -1. 17 Studentė
2. Bagožiūnas Bronius 1921 - 8. 4 Darbininkas.
3. Baltrukonis D.V. 1924 - 11.20 Nek.turto pard
4. Belackas Petras 60 m. Darbininkas.-
5. Daniliauskas Vytas 1922 - 4.17 Fotografas.
6. Dalmantas Jonas 1922 - 2. 5 Darbininkas.
7. Gaudzė Jonas 1921 - 11.23 Kunigas.
8. Girdžius Pranas 1902 - 12.9 Mokytojas.
9. Gražys Antanas 1901 -3.13 Pardavėjas.

10. Keturka Antanas 21 m. Studentas.
11. Ladyga Jonas 1918 - 6.25 Verslininkas.
12. Lukoševičius Dainius 24 m. Tarnautojas.
13. Navikėnas Romas 1945 - 2. 8 K arininkas.
14. Povilaitis Povilas A. 1927 - 1. 1 Inžinierius.
15. Sibitytė Dalia 1944 - 3.15 Tarnautoja.
16. Šiaučiulis Juozas 1915 - 4. 6 Verslininkas.
17. Šitkauskas Kazys 1901 - 2.14 Tarnautojas.
18. Šultė Pranas 1925 - 12.18 Braižytojas.
19. Vazalinskas G. 1940 - 12. 5 Inžinierius.
20. Verbyla Romas 1934 - 9.22 Biologas.
21. Vileniškis P. 1916 - 10.15 Stalius.

R ii n k ii m line K o misija.

RINKIMAI
DR. J. S E M 0 G A S

5441 BANNANTYNE,Verdun. 
Pirmadienįir 
ketvirtadienį “ ’ 
antradienį ir _ ., ... 2--4 p.m.penktadienį

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

PO 7-3175; namy 6-9582.

DANTŲ GYDYTOJAS
Dr. J. MALISKA

1396 St. Catherine St. VV 
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

DR. V. G1R1UNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. IRWIN C O P N I C K.
Dantų Gydytojas 

4966 Decaria Blvd.
Suite 7

Montreal, Que. Tel. 489-3191

PAVEIKSLŲ PARODA;

R. BUKAUSKAS

V. REMEIKA

A. VAZALINSKAS

GALIMA BUS ĮSIGYTI/

ŠOKIAI, UŽKANDŽIAI, GĖRIMAI

LOTERIJA

Įėjimas: Suaugusiems $1.50

Studentams-moksleiviams $ 0.50

čių kursų abiturientai.At
seit, jam dar labiau tinka 
'jaunųjų seminaro" vardas 
Įvykdžius registraciją, bu

vo pasidalinta praėjusio 
Jaunimo Kongreso įspūdž 
džiais. Visumoj visi/dau- 
gumas susirinkusiųjų ten 
dalyvavo/ patenkinti vieš
nage Toronte.Dar daugiau 
Užklausti, ar vykstą į a- 
teinančiais metais ruošia
mą Pasaulio liet. Jaunimo 
sąskrydį,pasirodė kupini 
geriausių norų.

Ypatingai gerą Įspūdį pali 
kę šokiai ir jaunųjų talentų 
popietė.Buvo nusiskųsta, 
kad bilietai į kai kuriuos 
parengimus /sakys im, ban- 
kietą viešbutyje/ buvę per 
brangūs.

Kadangi šian sus ir Įtik f 
man teatsilankė tik 3 pra
eitų metų seminaro daly - 
viai, nepasisekė sužinoti, 
kodėl prof.Vaštoko paskai 
ta ir vėliau sekusios disku 
sijos, ne susilaukė didesnio P' 
atgarsio. Girdi, niekas apie 
tai nekalbėjęs.Buvo pritar 
ta minčiai gavus tekstą, 
peržvelgti, kas toj paskai 
toje buvo neįkandama.Iš ki 
tos pusės atrodo montrea' 
liečius bus paveikęs ame 
rikiečių lietuvių jaunimo 
judrumas, jų žygis Į Jung 
tines Tautas.

Toliau buvo pasikeista 
nuomonėmis apie seminaro 
veiklos planą. Daugumos 
pageidaujama nagrinėti so
cialines temas, liečiančias 
jaunimo padėtį dabartinia- ' 
me pasaulyje. Kai kas net Rinkiminė Komisija. siqio pakartoti praėjusių 
metų temas, kurios esąĮ Į- 
domios naujiems dalykams. 
Susirinkusieji neprieštara
vo minčiai, kad seminaro 
veiklos pasisekimas pri
klausys nuo to, ar bus pa- 

. rin kti tokie siužetai disku 
sijoms,kurie nenagrinėja
mi, ar rečiau nagrinėjami 
anglų mpkyklose.Buvo taip 
pat pasisakyta, kad pravers 
tų pasikviesti specialistus 
kafkurioms diskus i joms. 
Kartu buvo peržiūrėtos te-,

Vykdant eisenai New Yorke 
lapkričio 13 d.,, Seimelio rin
kimai, numatyti lapkričio 14 
d., nukelti į lapkričio 21 a.

Balsavimai’vyks nuo 9 vai. 
ryto abiejose oarapiiose.

• Dr.P.Lukoševičius tar 
nybos reikalais buvo išvy , 
kęs į čikagę ,New Yorkę 
ir Leksingtonę, kur turėjo 
konferenciją.

Tema plati, ir čia pat bu
vo įžvelgti galimi nukrypi 
mat, kaip pav.kam/bernin
kams ar mergaitėms/ prtj 
taikytos programos.Tat 
tik žada gyvesnes diskusi
jas. A. Z.
PAGERBIANT

KONCERTANTUS
D.Stankaitytę ir St.Baranaus 
kę, DrPe Lukoševičius su Po 
nia suruošė gražy priėmimę, 
kuriame dalyvavo muzikę ir 
būrys pp.Lukoševičiy bičiu
liu.

LAPKRIČIO 13 MANIFES 
TACIJAI, 

kuriai pritaria Visi veiks
niai, Montrealio lietuviai, 
latviai ir estai ruošiasi ir 
yra pasiryžę gausiai daly
vauti.

Montrealio lietuviu komi
tetas kviečia tautiečius da 
lyvauti toje manifestacijo
je. Juo daugiau tautiečių

RENGIA: TĖVU KOMITETAS

Šio susirinkimo proga bus PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
galima atlikti ir kitokius rei namy statybos kertinio ak- 
kalus: įsigyti šėrus, padaryti menio pašventinimas įvyko 
paskolę statybai-pirmiesiems JC • O L4V LCLU. tu v , •

kviečiama-vykti J New You- morgiciams, nes statyba jau 

šomi prisidėti aukom iš f 
nes žygio išlaidos bus di
delės.

Vykstame į New Yorką 
vieni mašinomis, kas no
ri, savomis, bet daugu
mas vyksta autobusu eks
kursijoje. Kelionė į abu 
galus 13. 66 et. Vykstan
tieji autobusu ji rasom i už
siregistruoti šiais telefo
nais: 739-9328, 366-7041.

ką, okas eegali vykti, prs priėjusi prie viršaus seno-

TEISININKAS MARTIŠIUS
IŠ AUSTRALIJOS 

keliaudamas per Europos it 
ir Amerikos kontinentus, su 768-6521 ir 365-0224. Už 
stojęs Montrealyje apsilankė siregistravustems bus pa- 
NL redakcijoje ir domėjosi ™Pintos nakvynės, 
jos spaustuve ir lietuviy gy DLK VYTAUTO KLUBO 
veniniu. Teisininkas Marti- Pašalpinės Draugijos susi- 
šius mokslus baigęs Austrą rinkimas lapkričio 7 d.-sel 
lijoje. madienį 2 vai. po piety .

spalio 17 d. po pi maldę,ku 
rias atliko Pranciškonę Pro 
vinciolas Andriekus. Rūmai 
jau priaugo iki stogo. Statyba 
eina lėtai,nes dažnai pritrūks 
ta medžiagę ar darbo jėgos, 
bet nepritrūksta pinigę.

Naujos salės liet, veiklai 
labai reikalingos,nes jauni 
nimas auga ir artinas iki 1000 
vien mokyklinio amžiaus. K.

TORONTO AKADEMIKU 
Valdybę sudaro: A.Šukys - 
pirm., M. Šimienė iždoįr S.c r. Butkevičienė - sekt.

Adomonis Insurance
Agency Inc,
3907 ROSEMONT BLVD.

TEI .; 722 - 2472

GAISRAS-AUTOMOBILIAI-ATSAKOMYBĖ-
GYVYBĖ

KAD PASIRAŠĖ SUTARTĮ AP-

DRAŪDOS DARBUI SU:

ADVOKATAS
STASYS DAUKŠA, LL,D.

4 Notre Daine Št. E.
Suite 205

Suite 902 ir 903
TeL: 861-8478 ir 861-8479mos,kurios buvo diskutuo- 

------------------------------------- jamos "Dainavos " ateiti
ninkų stovykloj./Draugo 
spalio 9 'd / Dalis jų pasi- rfidė Įdomi ir montrealie- 
člams.

Norima įvesti lietuvių li
teratūros "bertainis"-15 mi 
nučių pranešimas apie ITet. 
knygas, vertas jų dėmesio, 
Siame susirinkime kalbėta 
apie "Bėgius".

Sekančiam posėdžiui, ku
ris Įvyks lapkr. 7 d.lO vai. 
30 min. numatoma tema: 
"Ar Kanados mokyklos pa
rengia jaunimą gyventinui 
ir profesiniam darbui?"

A D V 0 K A T A S

JOSEPH P. M 1 L L E R 
B.A., B.C.L.

Suite 205
168 Notre Dame St.E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064.

Notaras
J. BERNOTAS 

'.B.A., B.C.L.

LIETUVIŠKAS PUSVALANDIS GIRDIMAS KAS 
ŠEŠTADIENĮ PER CFMB STOTĮ, 

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

Telef.: 669-8834

Sun Life Building 
Suite 2001

Tel.: UN 6-4364 ALLIANCE
REALTIES INC.

Montreal Real Eatate ttoard 
Nariai;

D. Baltrakonis
P. Rudinekaa
J. Skučas

Sklypai, residenemiai namai, 
apartmėntai, mvestacijos, 
mergyčių parūpinama*.

RE 7-0844
HU 1-2967
RA 2-6152

Prudential Assurance
Co Ltd

PRUDENTIAL YRA VIENA IŠ 

DIDŽIŲJŲ APDRAUDOS BENDRO

VIŲ SU ILGAMEČIU /VIRŠ 1OO ME

TU/DARBO PASTOVUMU.

99T T** B 44 Adresas: 1465 De Seve Street
Iii Į /~\ l/J Montreal 20, Que., tel. 766 -5827 L

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.,dari)o dienomis-nuo 1O iki 3 
v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais tluo 7 iki 9 valandų,. 
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną-penkta- 
dientais 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 aplildymul. 
Nemokamas krosnių valymas ir 
aptarnavimas. Tel: 739-9328.

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS. 

SIUVU. PARDUODU. 
Talsaa ir Remodeliuoju. 
Vacaro* laike eaugojimoa.

(atoridžiai).
Baimaniyne, Verdun.

PO 7-8183.

PINE LAND CORP.
agentas ROMAS VERBYLA

Investavimui žemė St. Hubert, 
netoli St. Helen salos 

(1967 m. pas. parodos vieta).
Tedef. 254-4287 ir VI 4-9254.

Adresas: 5360 Beaubien,

jo pastatovietoje ir pinigai 
reikalingi,Mokėjimai daromi 
kas mėnesį užpadarytus dar 
bus,pagal mūšy pačiy staty
bos komisijos įvertinimus.

Klubo Valdyba.
ŠV.K AZIMIER 0 PAR API JOS 

ŽINIOS.
-- Bazaras lapkričio 12 - 13 •

14. Kas dar negręžino, prašo
mi gręžioti loterijos knygutes.

-- Šis penktadienis pirmas mė f 
nesio; Mišios 7 vai. ryto ii 8
vai. vak. išpažintys ketvirtad^fvard, lapkrič. 9 d. Cartier, 
nuo 7 vai. vakaro.

-- Susituokė Petras Jurgutis 
su Ela Renkyte.Vestuvės buvo 
gražios. Laimingo jaunave
džiams gyvenimo.

— Šeštadienį bus B.Miller-
ir p.Lunn sutuoktuvės.

— Mirė Julius.Stankevičius
80'metu amžiaus.

ie Lanodiere,Lafond ir 13 Av., 
a jKrič.lO d. Bordeaux,Tillent 
r 12 Av. iki 6378 nr., lapkr.
11 d. de Lormiere, Chabeau, 
Fabre ir 12 Avė.

KAUKIU BALIUS, 
kurį skautai suruošė pp. Še- 
rnogę patalpose,buvo įdomus 

-- Kalėdojimas: trečiad.lapkįir turėjo gėrę pasisekimę.Jau
3 d.de Bulion,Henry Jullien, nimas buvo linksmas ir gra- 
penktad.St.Andree,Mont Royal, žiai praleido vakarę.

Ultra Modem
Construction

SAV. VLADAS IVANAUSKAS
<& Sta-tjfca vyksta LaSallėje prie Dollard ir Newman

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

• Pilnas centraltnls apšildymas.
• Kaina: $21,750, (mokėjimas visaip prieinamas.
• Namai tinkami ir investavimui.

TELEFONAI: 366-6855 ir 767-7596.

SAVISTOVAUS AGENTO POZICIJOS.

P. ADAMONIS

CHARTERED INSURANCE BROKER.

Savistovus Agentas

TUO PADIDINAMA APDRAUDOS 

GALIMYBĖS IR SUSTIPRINAMA

PIRKIMAS

ratldanciniai namai, 
apartmantai, invaatacijot, 
morgičig parOpinimat.

_ f* __ IMMEUBLES

“VEŽINA
REALTIES

B r o k • r s
6571 - 10th Ava.,Rotamount

Montraal 36, P.Q.
t«v. Aadrtoa lltivnat. 725-9788.

Montraal Raal Ettata Board Mariai

■if'.

Apt. 4. Rosemount. j

LAIKRODININKAS
ANTANAS ŽUKAS 

1855 WELLINGTON ST. 
Tat WE 2-0844.

TAISAU m PARDUODU 
ŽEMOMIS KAINOMIS 

LAIKRODŽIUS IR JUVELYRUS.

Ar žinoma^kac
“NEPRIKLAUSOMOS“
JETUVOS“ SPAUSTUVĖ

J.G.ELECTRIC R’d
Elektros kontraktorius 

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

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. 
Darbę atlieka pigiau, ne 
gu kitos spaustuvės.. 
Kviečiame įsitikinti.

Spausdinius galime priimti 
paštu ir paštu paslysti.

Adresas: George Street, 
aSalle, P.O.. Canada.

d.de
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